
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ! Președintele Republicii Arabe Egipt,
Mohamed Anwar El Sadat, va face o vizită
de prietenie în Republica Socialistă România

La invitația tovarășului Nicolae 
Ceausescu. președintele Republi
cii Socialiste România. Moha

med Anwar El Sadat, președin
tele Republicii Arabe Egipt, va 
face o vizită de prietenie în

Republica Socialistă România, in 
ultima parte a lunii octombrie 
1977.

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
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PLENARA
Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român
Miercuri, 26 octombrie 1977, s-a 

deschis plenara Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român.

Lucrările plenarei sînt conduse de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român.

La ordinea de zi, adoptată in una
nimitate, sînt înscrise :

1. — Programul suplimentar de dez
voltare economicâ-socială a României 
pe perioada 1976—1980;

2. — Programul privind aprovizio
narea de iarnă 1977—1978 a popu
lației cu produse agroalimentare ;

3. — Raportul privind îndeplinirea 
directivelor C.C. al P.C.R. referitoare 
la îmbunătățirea continuă a asisten
ței medicale a populației;

4. — Proiectul de hotărîre cu privire 
la activitatea organelor și organiza
țiilor de partid în înfăptuirea politicii 
de cadre a partidului;

5. — Proiectul regulamentului pri
vind organizarea și funcționarea comi
siilor pe probleme, a secțiilor Comite
tului Central și a Colegiului Central 
de partid ;

6. — Informarea cu privire la pregă
tirea alegerilor generale de deputați 
în consiliile populare municipale, ale 
sectoarelor municipiului București, o- 
rășenești și comunale ;

7. — Raportul cu privire la activitatea 
pentru lichidarea urmărilor cutremu
rului din 4 martie 1977 ;

8. — Proiectul de lege privind nor

mele de adresare în relațiile dintre ce
tățenii Republicii Socialiste România ;

9. — Planul de măsuri privind ani
versarea a 2 050 de ani de la crearea 
primului stat dac centralizat și inde
pendent ;

10. — Unele probleme privind Con
ferința Națională a Partidului Comu
nist Român;

11. — Proiectul noului Imn de stat 
al Republicii Socialiste România.

Ca invitați, la lucrările plenarei 
participă primi-secretari ai comitete
lor județene de partid, șefi ai secțiilor 
Comitetului Central al partidului, ca
dre din ministere, instituții centrale și 
organizații de masă, redactori-șefi ai 
presei centrale.

Lucrările plenarei continuă.

Galați: tînârul chip al unui bâtrin port dunârean

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, a primit, miercuri, dele
gația Partidului Comunist din Belgia, 
condusă de tovarășul Jean Terfve, 
vicepreședinte al partidului, care face 
o vizită de prietenie în țara noastră, 
la invitația C.C, al P.C.R.

Din delegație fac parte tovarășii 
Augustin Duchateau, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.B., și 
Jacques Nagels, membru al C.C. al 
P.C.B.

La primire au luat parte tovarășii 
Ilie Verdeț, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.

în cadrul întrevederii s-a făcut o 
informare reciprocă asupra activității 
și preocupărilor celor două partide 
și a avut loc un schimb de vederi 
cu privire la principalele probleme 
ale actualității internaționale, ale 
mișcării comuniste și muncitorești.

De ambele părți a fost evidențiată 
cu satisfacție dezvoltarea rodnică a 
relațiilor de prietenie, colaborare și 
solidaritate militantă dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comu
nist din Belgia, relevîndu-se faptul 
că aprofundarea acestor relații este 
in folosul ’extinderii și adîncirii bu
nelor raporturi dintre cele două țări 
și popoare, slujește cauzei imitații 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale. în acest context, a 
fost reafirmată dorința celor două 
partide de a acționa in continuare

pentru dezvoltarea relațiilor dintre 
România și Belgia în domeniile eco
nomic, politic, tehnlco-știintific, cul
tural și în alte sectoare de activitate, 
corespunzător intereselor ambelor 
popoare, al cauzei păcii, destinderii 
și cooperării în Europa și în întrea
ga lume.

în cursul convorbirii au fost rele
vate profundele schimbări revoluțio
nare, sociale și naționale care s-au 
produs și continuă să aibă loc în 
lume, ca urmare a mutațiilor pe plan 
mondial in favoarea forțelor păcii, li
bertății, democrației, independenței 
naționale și socialismului.

De comun acord, s-a subliniat În
semnătatea creșterii rolului maselor 
populare, al partidelor comuniste, so
cialiste. social-democrate. al tuturor 
forțelor progresiste, antiimperialiste 
în lupta pentru instaurarea unui cli
mat trainic de pace, securitate și co
laborare, pentru democrație și pro
gres social, pentru rezolvarea in in
teresul popoarelor a marilor proble
me ale contemporaneității, pentru 
edificarea imul sistem trainic de secu
ritate și cooperare pe continentul 
nostru.

în acest cadru, s-a reliefat în
semnătatea actualei Conferințe d" la 
Belgrad, care este chemată să dea un 
nou impuls realizării prevederilor 
Actului final de la Helsinki, să de
termine înfăptuirea unor progrese 
pe calea dezvoltării schimburilor e- 
conomice. intensificării contactelor 
umane, pe calea dezangajării mi
litare și dezarmării in această

zonă. Totodată, s-a evidențiat că 
pacea și securitatea impun solu
ționarea pe cale politică a tutu
ror stărilor conflictuale. elimina
rea decalajelor dintre state, lichi
darea fenomenului subdezvoltării, 
făurirea unei noi ordini economice 
internaționale care să asigure dezvol
tarea liberă și independentă a fiecă
rei națiuni pe calea progresului eco
nomic și social, colaborarea rodnică 
in condiții de echitate și egalitate, 
progresul și bunăstarea tuturor po
poarelor.

Cele două partide au reafirmat ho- 
tărîrea lor de a-si aduce în continua
re contribuția la întărirea prieteniei, 
solidarității și colaborării dintre par
tidele comuniste și muncitorești pe 
baza respectării dreptului fiecărui 
partid de a-și elabora și înfăptui în 
mod independent, fără nici un ames
tec din afară, propria linie politică, 
tactica și strategia. în conformitate 
cu realitățile concrete istorice, na
ționale și sociale în care acționează.

în încheierea întrevederii, s-a 
apreciat de comun acord că vizita 
delegației Partidului Comunist din 
Belgia, convorbirile care au avut loc 
cu acest prilej constituie o nouă con
tribuție la dezvoltarea raporturilor 
de prietenie, colaborare și solidari
tate dintre cele două partide, la 
adincirea relațiilor tradiționale din
tre popoarele român și belgian, la 
promovarea cauzei păcii și socialis
mului în lume.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească, de 
respect și înțelegere reciprocă.

PORUMBUL
mai repede recoltat și transportat de pe clmp

CUM SE ÎNFĂPTUIESC H0TĂRÎR1LE CONGRESULUI 
CONSILIILOR OAMENILOR MUNCII?

Au trecut trei luni și jumătate de la Congre
sul consiliilor oamenilor muncii — înalt forum 
democratic care a reunit reprezentanții 
clasei muncitoare din întreaga țară, pentru 
dezbaterea unor probleme fundamentale ale 
dezvoltării economico-sociale, pentru perfec
ționarea activității organelor de conducere 
colectivă. Importantele hotărîri adoptate de 
congres și-au dovedit, în scurt timp, însemnă
tatea prin aplicarea lor, rezultatele de ansam
blu ale întreprinderilor îmbunătățindu-se sim
țitor. într-o suită de anchete-sondaj, „Scînteia"

își propune să urmărească concret cum se 
materializează aceste hotărîri, consecvența 
cu care organizațiile de partid, consiliile oa 
menilor muncii acționează pentru transfor
marea sarcinilor și măsurilor cuprinse în hotă- 
rîrea congresului în acțiuni de bază ale activi
tății productive. în ancheta de azi, ne oprim 
asupra unei prevederi deosebit de importante 
referitoare la MAI BUNA UTILIZARE A FOR
ȚEI DE MUNCĂ — LA TRECEREA PERSONA
LULUI AUXILIAR ÎN ACTIVITĂȚI DIRECT 
PRODUCTIVE.

însemnate 
economii prin 

reducerea 
cheltuielilor 

materiale
îndeplinirea cu 8 zile înainte de 

termen a planului pe 10 luni in 
industria județului Hunedoara 
s-a împletit cu reducerea chel
tuielilor de producție la o mie 
lei producție marfă cu 7.8 lei. 
totalul economiilor realizate ne 
această cale în trei trimestre a- 
iunaind la peste 115 milioane 
lei. Mai mult de 55 la sută din 
acestea o reprezintă economiile 
obținute la cheltuielile materia
le. îndeosebi prin îndeplinirea 
cu strictete a programelor pri
vitoare la micșorarea consumu
rilor specifice. S-au economisit, 
printre altele, fată de norme. 
5 155 000 kWh energie electrică. 
2 200 tone cocs metalurgic. 
13 633 mc lemn de mină. 700 
tone benzină si motorină. (Sa
bin Ionescu).

Potrivit datelor centralizate la 
Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare, pină ieri. 26 octombrie, 
porumbul a fost cules de oe o su
prafață de peste două milioane 
hectare. A mai rămas de strins po
rumbul de oe 690 000 hectare. în 
unele iudete — Mehedinți. Argeș. 
Vîlcea. Vrancea — întreaga recoltă 
de porumb a fost strinsă si pusă 
la adăpost. Asa cum rezultă din 
harta alăturată. în alte iudete re
coltarea porumbului este intirziată. 
Iată de ce se impune ca, în 
aceste zile, toate utilaiele mecanice 
să fie folosite din plin la recoltat. 
De asemenea. organizațiile de 
partid de la sate, comandamentele 
locale au datoria să mobilizeze la 
recoltare pe toți membrii coopera
tivelor agricole, pe ceilalți locuitori 
ai satelor.

O atenție mai mare se cere acor
dată transportului si depozitării în 
cele mai bune condiții a porumbu
lui, livrării produselor la fondul 
de stat. Și aceasta cu atît mai 
mult eu cit, în momentul de față, 
se află pe cîmp mari cantități de 
porumb, gata recoltat. Trebuie ac
ționat ferm ca. odată cu grăbirea 
recoltării porumbului, să se desfă
șoare fără întrerupere transportul 
și livrarea la bazele de recepție.

Cifrele înscrise in perimetrul fiecărui .iudet redau. în nrocente. suprafața 
de pe care s-a strins recolta de porumb in întreprinderile agricole de 

stat (sus) și in cooperativele agricole (ios). oină ieri. 26 octombrie.

Hilarii-cel puțin pntte fi HieI Iar REPORTAJ DIN ACTUALITATEA < SOCIALISTĂ A

ile muncă in sectoarele direct productive
Reamintim o importantă prevedere 

a hotărîrii Congresului consiliilor 
oamenilor muncii : Este necesar ca 
activitatea personalului auxiliar din 
întreprinderi să fie astfel organizată 
incit să-i dea posibilitatea de a-si 
însusi. într-un termen scurt, o mese
rie de bază si să poată lucra efectiv, 
cel puțin jumătate din timoul său de 
muncă. în sectoarele direct Pro
ductive ale unității respective. La 
nivelul industriei, este vorba de 
trecerea în activități direct producti
ve. cel nutin jumătate din timoul lor 
de muncă, a sute de mii de oa
meni ai muncii din întreprinderile 
noastre. Sute de mii de oameni, care 
not si trebuie să aducă o contri
buție deosebit de importantă la creș
terea producției, a productivității 
muncii. Un calcul relevă că, pe an
samblul industriei, prin trecerea in 
activitatea direct productivă a per
sonalului auxiliar s-ar putea obține 
— la nivelul productivității muncii 
planificate pe acest an — o produc
ție suplimentară de circa 95 mili
arde lei. Unor asemenea efecte eco
nomice posibile li se mai adaugă 
unul social. Este vorba de calificarea 
unul important eșalon de muncitori 
care prestează munci necalificate,

de împlinirea personalității lor pro
fesionale pe un plan superior, de asi
gurare a unor surse sporite de veni-

Ancheta „Scinteii"

turl, deci de creșterea nivelului lor 
de trai.

Care este, așadar, stadiul înfăp
tuirii acestei prevederi ?

O importantă sursă 
de creștere 

a productivității
La întreprinderea „Timpuri Noi" 

din București — discutam cu tova
rășul Constantin Stanciu, secretarul 
comitetului de partid :

— în ultimii ani, uzina noastră a 
avut în permanentă un deficit de 
forță de muncă la o serie de me
serii — strungari, găuritori, frezori, 
turnători, vopsitori ș.a. în acest 
an, în condițiile sporirii substan
țiale a sarcinilor de plan, am so
licitat din nou oameni în plus. Fi

rește, ti puteam angaja, numai că 
„ne oprea" productivitatea muncii. 
Nivelul acestui indicator este cu 
12—13 la sută mai mare față de anul 
trecut. în aceste condiții s-a impus 
necesitatea de a realiza sporurile de 
producție în principal prin creșterea 
productivității muncii. Adică, cu ace
lași număr de muncitori. Da. cu ace
lași număr de muncitori, dar mai ra
țional repartizați, mai bine folosiți, 
îndeosebi, după Congresul consiliilor 
oamenilor muncii, comitetul de par
tid. împreună cu consiliul oamenilor 
muncii au desfășurat o amplă acțiu
ne în vederea mai bunei utilizări a 
personalului muncitor din sectoarele 
auxiliare.

...împreună cu șeful serviciului 
personal-invățămînt. tovarășul Ion 
Gherman, facem o incursiune în lis
tele muncitorilor auxiliari. în luna 
iunie a.c. existau 750 de muncitori 
auxiliari. Raportată la numărul mun
citorilor din uzină, ponderea auxilia
rilor ajungea la circa 35 la sută. De
sigur, o pondere exagerat de ridi-

Viorel SALĂGEAN 
Lucian CIUBOTARU

„Sulina trebuie abando
nată. Populația scădea în 
fiecare an. Orașul se golea. 
Portul murea (...) Da ! o- 
rasul acesta e condamnat... 
orașele au si ele viată si 
moarte... o așezare ome
nească. sub ochii noștri, 
menită să dispară. Poar
ta Sulinei se închide 
complet si pentru tot
deauna. Omul se retra
ge invins în lupta cu na
tura. Sulina. abandonată, 
dispare ca oraș... Sulina va 
însemna oe hartă un mic 
sat de pescari, uitat oe 
țărmul mării" Am citat 
din eoiloeul romanului 
„Europolis", al lui Jean 
Bart. Stiti citi ani au tre
cut de cind au apărut pen
tru intiia oară aceste rîn- 
duri T 14 de ani...

Sulina n-a murit. Miria
dele boabelor de nisin — 
tot atîtea (unghere arunca
te de mare — n-au sfîrte- 
cat așezarea, n-au orăvă- 
lit-o. n-au ucis-o. O dova
dă în olus că maladia, deși 
gravă, nu era organică, nu 
tinea exclusiv si nici pre
cumpănitor de natură, ci 
de structură. De structura 
unui anumit tio de socie
tate care ea era bolnavă de 
moarte, nu orașul. Odată cu

ea au dispărut armatorii, 
misitii si vătafii portului, au 
dispărut oroxenetii si cru- 
oierii. contrabandiștii, ban
cherii si cerealistii. a dis
părut toată fauna aceea 
care făcea «deliciile» por
turilor de la Dunărea de 
ios. A pierit, a fost făcută

lina n-a murit. Sulina 
trăiește si încă la cote mult 
mai înalte decît chiar cele 
visate . vreodată de viziona
rii care. în mai 1921. înăl
țau steagul roșu, la Mila 
2. oe casa unui tovarăș de 
al lor de muncă si luptă.

Socialismul a deschis Su-

vor putea trece nave al că
ror deplasament va deoăsi 
10 000 tdw. Astăzi, zicerile 
acelea amuză. Personal am 
condus frecvent vapoare de 
13-18-20—25 si chiar 40 000 
tdw. iar zilele acestea voi 
urca oe comanda „Blai“-u- 
lui. de 55 000 tdw... Anual.

Acolo unde Dunărea își pierde apa și numele

înflorește un oraș nou
să piară, mareea neagră a 
racilelor de tot felul.

Foștii conteștati ai vie
ții. ai adevăratei vieți, ba
zată oe muncă, au Pornit 
să schimbe totul din teme
lii. Nu putini și-au zidit 
gîndurile. zilele si nopțile, 
în contraforturile noului e- 
dificiu Poarta Sulinei tre
buia să rămînă deschisă si a 
rămas deschisă. Ofensivei 
mării i s-a răspuns cu ofen
siva omului. Si iată : Su

linei o nouă poartă, una 
oe măsură, trainică, chiar 
dacă pentru asta a fost ne
voie să se saoe in mare 
cale de oot kilometri. ..Cu 
ani in urmă. îmi spusese 
intr-o discuție Benone 
Barbu, pilotul-sef al Du
nării de ios. numărul ma
xim al navelor maritime 
intrate anual De canal n-a 
depășit 300 Foștii specia
liști afirmau că niciodată, 
nicicum, pe Sulina nu

(Continuare in pag. a IlI-a)

împreună cu ceilalți 64 de 
colegi din subordine, tre
cem orin Sulina mii de 
nave...".

După 1970. mai pre
cis duoă vizitele de lucru 
ale secretarului eeneral al 
partidului. Sulina — ca oraș 
— a fost racordată ritmu
rilor de dezvoltare proprii 
României acestor decenii 
Așezarea, ale cărei case cu 
sacnasiul suspendat în con
solă deasupra trotuarelor si

cu pereți din paiantă pla
cată cu scînduri — semn 
al adaptării la clima locu
lui. dar si al efemeritătii 
— capătă pe zi ce trece 
aspect de oraș modern (Su
lina are 6 străzi paralele cu 
Dunărea si alte 11 perpen
diculare ne aceasta). Be
tonul. otelul si sticla noi
lor apartamente înlocuiesc 
oitorestile. dar friabilele 
locuințe ale trecutului.

— în citiva ani. orașul 
din scinduri va dispărea 
Cred că va rămîne aSa cum 
este acum doar casa nata
lă a marelui nostru diriior 
George Georgescu. De alt
fel. schița de sistematizare 
a si fost acrobată. îmi spu
sese. deunăzi, primarul Su
linei. Chiriac Nicola. Creș
terile încă nu sînt specta
culoase. dar sini sigure si 
marchează un demarai bun 
De acum, din Sulina nu se 
mai oleacă în Sulina se 
vine. Vă outeti convinge...

împreună cu Ioan Garbi. 
vicepreședintele consiliului 
popular, am colindat Su
lina de la un capăt la ce-

Mircea BUNEA
(Continuare in pag. all-a)
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FfaptuC
DIVERS;

I Vitrina I
I cu trofee I
I
I
I
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De curînd, în vitrina cu 
fee a cercului de desen al 
nierilor și școlarilor din muni
cipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
și-au făcut loc, alături de ma
rile premii internaționale „Pa
leta de aur" și „Bucuriile pri-. 
măverii", alte diplome de pres
tigiu. între acestea se află pre
miile obținute de elevii Adina 
Oancea și Felix Lupu. la con
cursul internațional de desene 
pentru ilustrarea baladei „Mio
rița", dovedind multă iscusință 
și fantezie. Dar „piesa de rezis
tență" a vitrinei o constituie di
ploma obținută de pionierul 
Victor Smeu. Participînd la Ta
băra internațională de creație 
din R. S. Cehoslovacă, el a ocu
pat primul loc la concursul de 
afișe și desene organizat de 
UNICEF. Felicitări si mult 
succes în activitatea viitoare

tro- 
pio- I

I
I
I
I
I

J I
I
I

Pe propria I

I
piele I

I
I
I
I
I
I

•— Încotro, ața de grăbit ?
Întrebarea pusă de cadre 

miliție de ' 
pitală l-a 
locului pe 
in vădită 
ripostat :

— Ce-aveți cu mine 1 Ce-am 
făcut ? Vine omul de la lu
cru ți...

— Și unde duceți pielea aceea 
sintetică pe care o aveți 7

La domiciliul lui Vasile Ba
dea s-au mai găsit și alte fișii 
de astfel de piele, toate sustrase 
de la secția Militari a fabricii 
de piele sintetică, unde lucra. 
Sustrageri repetate, in valoare 
de citeva mii de lei. Acum, va 
simți rigorile legii pe propria-i 
piele.

de 
la circa 13 din Ca- 
ținut pentru o clipă 
Vasile Badea. Deși 

ir urcătură. acesta a

I
I
I
I
I
I
I

| Puiul |
| năzdrăvan |
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Ne-a vizitat la redacție Lu- 
creția Matei, din Galați, care 
ne-a istorisit o intimplare aido
ma aceleia publicată anul trecut 
in rubrica noastră despre unii 
pui care aveau cite două capete 
sau patru gheare. De data 
aceasta, puiul pe care l-a cum
părat Lucreția Matei, aflată in 
trecere prin jtidețul Hunedoara, 
de la unitatea nr. 51 din Sime- 
ria, avea, nici mai mult, nici 
mai puțin, decit... 3 capete. „Și 
nu erau capete de pui — ne 
spune ea — ci de găini baro
sane. Am intrebat-o pe vinză- 
toare de unde le-au sosit ase
menea pui ca-n basmul cu ba
laurul cu mai multe capete, și 
mi-a răspuns că erau de la -Avi
cola- Mintia, județul Hune
doara".

în pragul sălii de ședințe
Creșterea, de la an la an. în mod 

constant a producțiilor agricole — 
asa cum pe bună dreptate remarca 
Dumitru Nedu. secretarul comitetu
lui de partid din cooperativa agrico
lă „Munca", în plenara comitetului 
comunal de partid Gurbânesti eu 
activul — ar fi justificat, noate. în- 
tr-o altă împrejurare, o trecere în 
revistă, în termeni elogiosi a rezul
tatelor economice bune si chiar foar
te bune obținute de locuitorii aces
tei comune. Argumente ar fi fost. Să 
obții în medie la hectar 6 000 kg orz, 
5 107 kg grîu. 40 000 kg sfeclă de zahăr 
Si aproape 6 000 kg porumb boabe 
(cind din luna mai n-a mai căzut în 
hotarul satului un strop de ploaie) și 
să afirmi — cum a făcut-o secre
tarul comitetului de partid de 
la respectiva cooperativă agricolă 
— că „totuși, rezultatele pe comună 
sînt nemultumitoare pentru că ar fi 
putut fi mult mai bune" presupune, 
într-adevăr, nu numai o temeinică 
cunoaștere a potențialului păminlu- 
lui. al oamenilor, dar și existenta 
unui acut simt realist, critic si auto
critic, în modul de a examina atit 
activitatea proprie, cit și pe cea a 
colectivității comunei.

De fapt, acesta a fost si tonul 
dării de seamă prezentate plenarei 
de către tovarășul Ștefan Ivan, se
cretarul comitetului comunal de 
partid : zgîrcenie în laude, dărnicie 
în critică si — cu unele excepții — 
și in autocritică.

în acest context au fost evidențiate 
rezultatele deosebite obținute de co
muniștii — membri cooperatori si 
mecanizatori, specialiști si cadre de 
conducere — de la cooperativa agri
colă „Munca". în activitatea eco
nomică și în domeniul muncii po
litice, în scopul creșterii eficienței, 
al rentabilizării fiecărui sector de 
producție. în același timp, numeroși 
participanti la dezbateri au „dise
cat" rind pe rînd cauzele sau. mai 
precis spus, cauza cauzelor, oare face 
ca activitatea de ansamblu. Pe comu
nă. să nu se ridice la nivelul dorin

țelor si al ■ posibilităților. „Comparîn- du-ne rezultatele din acești doi ani ai 
cincinalului cu cele obținute tot de 
noi în anii precedents arăta tovarășul 
Alexandru Barbu, președintele coo
perativei agricole Mostiștea. ne-am 
putea felicita. Dar de ce să ne 
felicităm ? Pentru că in aceleași 
condiții de climă si sol vecinii noștri 
din comună — de la C.A.P. „Munca" 
— ne sînt mereu superiori în toate 
domeniile 7“ Despicînd firul de păr 
în patru, adică analizînd în amă
nunțime această situație, vorbitorul și

Subscriind la această sugestie — 
judicioasă și pe deplin aplicabilă 
— plenara a cerut comitetului co
munal de partid, cadrelor de condu
cere din cele două cooperative agri
cole si de la S.M.A. Frăsinet să în
treprindă de urgentă măsuri pentru 
redresarea situației de la această 
secție de mecanizare, inclusiv în ce 
privește dotarea acesteia cu mașini 
și tractoare. „Trebuie însă să se 
muncească mai mult cu oamenii — 
si-a sous părerea Alexandru Enache, 
Șeful secției' de mecanizare de la

Plenara comitetului comunal de partid 
cu activul din Gurbănești, județul Ilfov

alti participanti la dezbaterile din 
plenară au scos pe primul plan defi
cientele ce se mal manifestă în mo
dul de a concepe si de a acționa al 
cadrelor de conducere si. deopotrivă, 
în munca politico-educativă. pentru 
creșterea răspunderii fiecărui om la 
locul lui de muncă, in organizarea 
activității la această unitate. în cali
tatea discutabilă a unor lucrări, lipsa 
de ordine si disciplină în care se 
complace colectivul secției de meca
nizare.

— într-adevăr — arăta ing. Tudor 
Negoiță. directorul S.M.A. Frăsinet 
— in condițiile în care forța de 
muncă umană este progresiv atrasă 
spre Capitală, rolul mecanizării si 
al mecanizatorilor în creșterea pro
ducției agricole devine hotărîtor. 
Cred, a continuat el. că organizația 
comunală de partid, noi toți, trebuie 
să ne îndreptăm în mai mare mă
sură atentia șpre .recrutarea, pregă^- 
tirea și încadrarea secției de la 
C.A.P. Mostiștea cu oameni de 
bază din comună, proveniti din rîn- 
dul cooperatorilor.

C.A.P. „Munca". Și noi am străbă
tut o asemenea perioadă grea. Dar, 
printr-o preocupare dovedită mi 
numai în ședințe, ci și in activitatea 
de zi cu zi. am reușit să stabilizăm 
oamenii, să-i determinăm, chiar pe 
cei indisciplinati, să se încadreze in 
ritmul de muncă al celorlalți si în 
rigorile cerute de tehnologiile cultu
rilor".

Pe bună dreptate, participanti! la 
plenară au lărgit orizontul dezbate
rilor. privind nu numai in propria 
grădină. Ci si în ogorul intereselor 
obștii. Ei s-au referit astfel si1 la ac
tivitatea asociației intercoooeratiste 
de creștere si îngrășare a porcilor 
amplasată ne teritoriul comunei. Asa 
cum s-a apreciat în plenară, această 
unitate — datorită si unor cauze care 
vizează lipsa unui sprijin eficient 
din partea direcției agricole județene, 
care se repercutează în nivelul slab 
de producție. în cheltuieli păgubitoa
re’— intîmbină greutăți în redresarea 
activității economice. Justificările 
aduse de medicul veterinar Gheor
ghe Simionescu, directorul asocia-

• Cu ce rezultate, cu ce experiență se incheie această legislatură • Cum trebuie acționat 

pentru perfecționarea in continuare a activității in toate domeniile?

Poți sta deoparte cînd deputatul 
este mereu primul la treabă ?
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Gogoși 
și... gogoși
Frumoasă autogară are Pi- 

teștiul ! Cit e ziua de mare 
domnește aici un neîntrerupt 
du-te vino. Fiind și un excelent 
vad comercial, călătorii sînt în- 
timpinați cu mititei și cu go
goși calde. într-una din zilele 
trecute, pasagerii autobuzului 
de pe ruta București — Rm. Vil- 
cea, văzînd că acolo unde scrie 
că se vînd mititei nu se vindea 
nimic, s-au dus stol la gogoșe- 
rie. Dar nici ea n-avea gogoși. 
A zis vînzătoarea unui client : 
„N-avem gogoși, pentru că ti
gaia e prea mică și nu încap 
în ea decit vreo 7—8. Așteptați 
pînă iese de la foc o nouă 
«șarjă»". Și a mai zis vînzătoa
rea : „O să se îndrepte vîn- 
zarea cînd tigaia cea mare (un 
fel de bunică a tigăilor) o să 
iasă de la reparat. Atunci o să 
facem chiar și... 20 de gogoși pe 
serie". Formidabil !

Nedumerire
„Vă scriu din spitalul Panduri 

din București, unde am fost 
supus unei foarte dificile inter
venții chirurgicale. Despre mo
dul in care am fost și sint tra
tat de personalul medical de 
aici am numai cuvinte de adincă 
stimă ți recunoștință. Dar altul 
este necazul meu". In continua
rea scrisorii sale. Ion Barbu, din 
Ionești, județul Vîlcea. ne spune 
că, la citeva zile după operație, 
a cumpărat un borcan cu iaurt. 
După citeva lingurițe, a simțit, 
deodată, o ințepătură la limbă. 
Era un ac. Un ac la fel ca 
toate acele de cusut, puțin ru
ginit. „Am făcut ochii mari și 
nu mi-a venit să cred — ne 
scrie el. L-am arătat la ceilalți 
bolnavi și la doctori. Stăteam și 
mă gindeam : scăpasem dintr-o 
grea încercare pe masa de ope
rație ți era gata-gata să dau 
de altă dandana. Stau și mă 
întreb, ca omul nedumerit, in- 
trucit ați mai scris și la ziar 
de astfel de •corpuri străine- in 
iaurt: oare nu se găsește nici 
un ac de cojocul celor negli- 
jenți ? Vă trimit corpul delict 
cu pricina".

Confirmăm primirea acului și 
sintem in așteptarea reacției 
păgubașului.
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Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților
„Sctnteir J

Vă cunoașteți colocatarii din bloc ? 
La această întrebare unii răspund că 
nu știu nici măcar cu cine locuiesc 
pe același etaj. Nu știu alții cum 
sint, vorba lui Creangă, dar eu cînd 
mă gindesc la oamenii care iși duc 
viata în coltul acesta de București, 
dintre bulevardul Metalurgiei si șo
seaua Olteniței, la cei trei mii de 
oameni care stau in blocurile ridi
cate pe această palmă de pâmînt, nu 
mi-i pot închipui decit ca o adevă
rată familie, în care fiecare se inte
resează de semenul său de alături, 
după cum familia întreagă Se intere
sează de fiecare din membrii săi. 
Să vă povestesc Un fapt : ieri seară, 
la Școala generală nr. 190 a avut loc 
adunarea electorală pentru depune
rea candidaturii viitorului deputat în 
consiliul popular al sectorului. Au 
participat peste 230 de oameni. Eu 
n-am putut să iau parte, dar cum 
m-am întors acasă au început tele
foanele ;

— Alo. tovarășul Lungu 7 Am auzit 
că acum candidezi în altă circum
scripție. Noi iti dorim succes și aco
lo. dar să știi că asta nu înseamnă 
că ne vom despărți. Dacă o să ai 
nevoie, cheamă-ne Si o să'te aju
tăm. chiar dacă n-o să mai fie vorba 
numai de curtea noastră...

Miron Lungu este maistru în sec
ția vulcanizare la întreprinderea de 
anvelope „Danubiana". In primăvara 
lui ’75 a {ost ales deputat in Con
siliul popular al sectorului 5 — unul 
din cei 51 de oameni învestiți atunci 
cu răspunderea civică de a conduce 
treburile obștești ale sectorului, care, 
acum, la ora bilanțului. împreună cu 
cetățenii. încearcă deopotrivă satis
facția datoriei împlinite, dar si sen
timentul răspunderii pentru cele ce 
mai trebuie făcute în continuare 
pentru perfectionarea activității eco- 
nomico-sociale. Ca si alții din cei 51, 
a fost propus să candideze si pen
tru alegerile de la 20 noiembrie. în. 
mod firesc, candidatura ar fi ur
mat să fie depusă în aceeași cir
cumscripție. Dar aici a intervenit un 
„dar", pe care oamenii nu puteau să 
nu-1 înțeleagă : în numai doi ani și 
jumătate, în perimetrul sectorului 5 
au survenit atitea transformări, în 
noile blocuri construite, între timp 
s-au mutat atitea familii, îneît a fost 
aproape imposibil ca vechile circum
scripții electorale să-și mai păstreze 
aceeași arie geografică. Așa se face 
că acum Miron Lungu, alături de 
tînărul Gheorghe Tudoran. muncitor 
la întreprinderea „Automecanica". 
este candidat în cartierul Apărătorii 
Patriei.

...Adunarea pentru depunerea can
didaturilor s-a terminat doar de 
cîteva minute. Miron Lungu — de 
altfel, ca si colegul său Gheorghe 
Tudoran. despre care au vorbit cu 
căldură atit tovarășii săi de muncă, 
cit si o parte din cetățenii circum
scripției. care-1 cunosc ca oe un om 
inimos, bun si priceput gospodar, 
capabil să înțeleagă oamenii si să se 
dedice slujirii intereselor lor — a spus 
aici doar cîteva cuvinte : „Pentru 
noi, a candida înseamnă a trece la 
fapte. Să dăm deci cuvîntul faptelor 
să ne caracterizeze".

Este o după-amiază Însorită de 
toamnă. împreună cu Miron Lungu, 
pornim spre „vechea" circumscripție 
ai cărei alegători i-au încredințat 
mandatul de deputat ce expiră la 20 
noiembrie. Ce fapte, împlinite în ul
timii doi ani și jumătate, caracteri
zează circumscripția și oamenii săi 7 
„Cînd am fost ales deputat, circum

scripția avea 29 de blocuri — ne 
spune interlocutorul. între timp, au 
mai apărut incă 7, în care se vor 
muta in curînd peste 1 000 de oa
meni. Au aici tot ce le trebuie : două 
complexe comerciale, două scoli ge
nerale. cresă. grădiniță. Dar mai ră- 
mîneau destule de făcut, mai ales în 
privința imbunătătirii servirii în uni
tățile comerciale, creării unui cadru 
optim de conviețuire, de educare a 
oamenilor in spiritul respectării nor
melor de conviețuire socialiste. al 
participării lor conștiente la bunul 
mers al treburilor obștești...".

Și rezultatele 7 Terenul de lingă 
complexul din strada Nitu Vasile este 
acum un adevărat părculeț, cu alei 
din dale de beton, cu bănci și ron
duri de flori, unde mal ales pensio-

însemnări din sectorul 5 
al Capitalei

narii și-au găsit micul lor Cișmigiu, 
cu un colț dotat cu instalații de 
joacă pentru Copii — toate realizate 
de locatarii din blocurile vecine, 
dintre care n-au lipsit nici Emilian 
Bîtu din blocul 3, nici Gheorghe 
Chițu din blocul 4, nici Gheorghe 
Dospinescu, Vasile Măcelaru sau 
Stelian Ionescu din blocul 5 ; în fața 
blocului 8 a apărut o alee, realizată 
tot prin muncă patriotică de câtie 
Dumitru Manolache și colocatarii 
săi ; in spatele blocului 5 a răsărit 
o adevărată pepinieră de arbuști pen
tru extinderea gardurilor vii : în avi
zierele de la intrarea în blocuri sau 
în magazine găsești afișate extrase 
din ultimele legi, dactilografiate de 
Dumitru Stănescu din blocul 5. în 
virtutea convingerii lui nedezmințite 
că respectarea legii depinde de cu
noașterea ei.Toate acestea, cum se vede, aduc 
în prim plan cetățenii. Peste tot, ne 
spune însoțitorul nostru, se vede mi
na si priceperea lor gospodărească.

în ce a constat atunci contribuția 
deputatului 1 Ne răspunde Stelian 
Ionescu, pensionar, aflat pe o bancă, 
în parc :

— Cum muncește deputatul nostru 7 
Ca oricare deputat care înțelege să 
fie mereu alături de cetățeni. Cînd 
ne-am anucat să facem parcul acesta 
si cînd l-am văzut cum pune mina 
pe sapă, am știut că treaba este fă
cută. Poți să stai deoparte cînd vezi 
că deputatul este în frunte, oriunde 
este vorba de pus umărul 7 Aici este 
tot secretul succeselor noastre.

Alcătuiesc oare oamenii aceștia, 
împreună cu deputatul lor. o co
lectivitate de excepție 7 Am avut 
un lung șir de discuții și cu alti de- 
putați și cetățeni din același sector al 
Capitalei : Eugenia Niculescu, țesă
toare la „Industria bumbacului". Feli
cia Haica, directoarea liceului „Gheor
ghe Șincai". Eugen Vasilescu. munci
tor la „Autobuzul", Paul Orghidan, 
maistru la întreprinderea de bere 
Rahova, colonel Pavel Grecu. coman
dantul centrului militar al sectorului. 
Alexandru Smarandache. maistru la 
întreprinderea „Viscofil". cate ne-au 
oferit nenumărate exemple ce atestă 
același mod de a gîndi si de a acțio
na si în celelalte cartiere si zone ale 
sectorului. Șl o asemenea incursiune 
conturează un bogat tablou de succe
se realizate în perioada care a trecut 
de la alegerile precedente. în în

treprinderile industriale ale sectoru
lui, numai în 21 de luni din acest 
cincinal a fost realizată o producție 
globală suplimentară în valoare de 
565 milioane lei și întrecerea conti
nuă cu toate forțele, pentru a se pro
duce mai mult și mai bine, întrucît 
cu toții știu că, pe această bază, va 
putea crește în ritm mai rapid pro
pria lor bunăstare.

O idee de forță a zilelor noastre, 
confirmată din plin și de datele ce 
ilustrează dezvoltarea urbanistică și 
edilitară a sectorului în actuala le
gislatură : 13 094 de apartamente date 
în folosință, trei scoli generale, 
patru grădinițe, două spitale cu 
peste 1 300 locuri. Acestora li se 
adaugă apoi numeroase lucrări 
edilitar-gospo^ărești — 250 000 mp 
drumuri noi, 500 000 mp străzi mo
dernizate, 5 km de conducte de ca
nalizare, 98 ha spații verzi, 100 000 
mp baze sportive și de agrement — 
realizate în mare parte chiar de ce
tățeni. însumate la un loc, toate a- 
cestea înseamnă un spor de confort 
și frumusețe, o zestre ce deschide 
perspective noi legislaturii viitoare, 
care, potrivit proiectelor existente la 
ora actuală, urmează să se încheie cu 
realizarea altor 14 000—15 000 de a- 
partamente, 9 edificii școlare, 3 gră
dinițe, a unui cinematograf și a unei 
case de cultură a sindicatelor, precum 
și a două spitale.

Proiectele abia terminate sau în
cepute prefigurează încă de pe a- 
cum, rind pe rînd, alte și alte locuri 
ce se cer orînduite după cerințele ci
vilizației socialiste. Și ele nu vor în- 
tîrzia să fie înfăptuite. Pentru că, 
dincolo de bilanțul amintit mai sus, 
legislatura actuală, după cum remar
ca tovarășul Nicolae Ganea, prima
rul sectorului, oferă drept garanție în 
acest sens încă o zestre nu mai pu
țin importantă care se numește ex
periența dobîndită de cetățeni și de
putat! în organizarea și conducerea 
treburilor obștești.

Dumitru TÎRCOB

ției, au primit, în bună parte, o 
replică fermă, argumentată din par
tea particioantilor la plenară. „In
discutabil. spunea tovarășul Dinu 
baniliuc. președintele cooperativei 
agricole „Munca", furajele, volumul 
Si calitatea lor influențează si în
tr-un sens si in altul nivelul produc
ției. Dar în activitatea asociației — 
bună sau rea — o influentă la fel 
de mare o are munca oamenilor, in
clusiv a directorului acesteia. care 
nu se ridică la nivelul cerut".

A fost, într-adevăr, îndreptățită ce
rința formulată de plenară privitoare 
la necesitatea intensificării muncii 
organizatorice si politico-educative 
pentru întărirea ordinii si discipli
nei. formarea unei atitudini colecti
ve. de răspundere din partea tutu
ror comuniștilor pentru bunul mers 
al treburilor din economia comunei, 
pentru creșterea conștiinței oameni
lor muncii. Cu toate rezultatele 
înregistrate în acest domeniu, via
ta spirituală a comunei este încă 
palidă. Și aceasta nu numai pen
tru că nici una din cele 28 de 
formații artistice nu are o acti
vitate permanentă (nici una n-a de
pășit faza intercooperatistă in prima 
ediție a Festivalului „Cînterea Româ
niei"). ci. mai ales, pentru că la că
minul cultural se organizează spora
dic acțiuni care să stîrnească intere
sul maselor. îndeosebi al tinerilor. 
„Sînt încă tineri în comună, spunea 
cineva în plenară, care deschid 
și închid bufetele". Acest fapt 
explică o anumită stare de lucruri, 
impune luarea unor măsuri care să 
revitalizeze în primul rind activita
tea căminului cultural. Pentru că alt
fel. singure, angaiamentele profe
soarei Maura Dumitru. directoarea 
căminului, vor rămine. ca Si pînă 
acum, doar vorbe. Tot asa cum au 
fost si sint angajamentele formale si 
..justificările" președintelui coopera
tivei de consum. Vasile Puchea. pri
vind mai b.una aprovizionare a popu
lației. Acesta, după prezentarea pro
priilor realizări, a criticat, de altfel 
justificat, lipsurile existente în acti
vitatea căminului cultural. „Dar. sare 
si petrol aveți în magazinele din 
Gurbănești 7“ — l-a întrebat cineva. 
„Sare. nu. Petrol — numai la Preas 
na" (satul vecin). „Dar băuturi?". 
„Avem !“ — a răspuns președintele 
cooperativei, cu o promptitudine si Pe 
un ton mustrător, de parcă altcineva 
ar fi vinovat pentru că linsese din 
magazine unele produse de strictă 
necesitate.

Prin modul deschis în care au fost 
abordate principalele probleme ale 
muncii în toate sectoarele de activi
tate. prin spiritul critic si autocritic 
precumpănitor în analiza rezultate
lor obținute în cei doi, ani din actua
lul cincinal, prin numeroasele propu
neri care au îmbogățit un substantial 
program de măsuri, plenara comite
tului comunal de partid Gurbănești 
cu activul a jalonat, principalele di
recții de acțiune pentru organizațiile 
de partid, pentru toți comuniștii si 
oamenii muncii din localitate. în ve
derea realizării exemplare a sarcini
lor ce le revin din hotărîrile Congre
sului al XI-iea al partidului.

Pa-rticipantii la plenară au desem
nat apoi delegații care să reprezin
te organizația comunală de partid la 
conferința extraordinară a organiza
ției județene de partid Ilfov : Rada 
Stoian. o vrednică si experimentată 
îngrijitoare la sectorul zootehnic al 
C.A.P. Mostiștea ; Radu Anghel, 
ajutor de șef de fermă, secretarul 
comitetului de partid din aceeași 
cooperativă, fruntaș în producție : 
Tudor Iancu, inginer-sef. și Dinu 
Daniliuc, președinte, de la cooperati
va agricolă „Munca", comuniști care 
îsi cinstesc de ani de zile rolul si 
locul lor în viata socială a comunei 
prin rezultate deosebite.

Alexandru BRAD 
corespondentul „Scînteli"

Pentru sezonul 
de toamnă

Magazinele comerțului de 
stat din București si din 
celelalte orașe ale țării oferă 
cumpărătorilor un bogat sorti
ment de articole de îmbră
căminte pentru sezonul de 
toamnă : pardesie din stofă, 
jerse, țesături din bumbac, din 
ooliester imoermeabilizate. ta- 
ioare și compleuri, costume, sa- 
couri, pantaloni și fuste din 
stofă, jachete din stofă, .țe
sături impermeabilizate, sau din 
imitație de piele, pentru copii, 
tineret și adulfi.

In completarea garderobei de 
toamnă, magazinele comerțului 
de stat vă oferă modele noi do 
poșete, încălțăminte, mănuși, 
pălării, care, prin calitate, colo
rit, linie modernă, fac agreabilă 
tinuta dumneavoastră în acest 
sezon.

(Urmare din pag. I)

lălăit. Am văzut cheiul cel 
nou. liceul mecano-naval. 
casele ridicate de popu
lație din fonduri proprii, 
cele 150 de apartamente 
date în folosință, dar si 
amplasamentele si funda
țiile altor 180 care urmea
ză să-si primească locata
rii in perioada următoare : 
am văzut internatul cu 400 
de locuri, cresa pentru 150 
de eonii, complexul co
mercial cu cei ai săi 2 600 
mo suprafață funcțională, 
căminul de nefamilisti cu 
220 locuri — toate reali
zări ale ultimilor 3—4 ani.

Vorba primarului : „la 
Sulina se vine si se rămî- 
ne nu numai peste vară" 
(aici fie spus : de la în
ceputul lui iunie si oină la 
sfîrsitul iui septembrie 
brutăriile locale îsi sporesc 
cantitatea de nîine coaptă 
ne zi de la 1 800 la 4 000 
kg ! — vin turiștii, popu
lația Sulinei se dublează, 
iar singurii care par să nu 
fi observat acest lucru sînt 
tovarășii de la O.J.T. Tul-

cea). Scria un sociolog: 
„într-un sat te miri cînd 
întîlnestl un om oe care 
nu-1 cunoști : într-un oraș, 
te miri cînd întilnesti ne 
cineva ne care îl cunoști". 
Sigur, cetățenii Sulinei se 
cunosc bine intre ei. însă

Rîmnlcu Vîlcea, astăzi Foto : Gh. Vintilă

Si unitățile de control 
al oamenilor muncii 

au nevoie de mai mult control
în Mangalia — oraș care are în 

prezent o populație de circa 30 000 
locuitori, si la care se adaugă anual, 
datorită profilului său turistic, sute 
de mii de vizitatori — îsi desfășoară 
activitatea 28 de echipe de control 
al oamenilor muncii. Sînt multe 1 
Sint puține 7 Cu ce eficientă se sol
dează activitatea lor 7

— Dacă avem in vedere că aceste 
echipe activează atît în orașul Man
galia. cu cele peste 100 de unități 
repartizate a fi controlate de oame
nii muncii.’ cît si în cele 6 stațiuni 
din nordul orașului (Saturn. Venus. 
Aurora. Jupiter. Neptun si Olimp). 
numărul echipelor — ne spune to
varășul N. Simionescu, președintele 
consiliului local al sindicatelor — nu 
este suficient. Numai în stațiunile de 
pe litoral, afiliate orașului, ar trebui 
să funcționeze. în sezonul de vîrf, 
peste 100 de echipe, pentru a reveni 
o echipă la 4—5 unităti. Or. datorită 
numărului redus, echipele noastre 
nu ajung — cu cîteva excepții — să 
efectueze măcar un singur control 
pe toată durata sezonului de vîrf. 
Pe de o parte, distanța între oraș șl 
stațiuni s-a mă
rit prin înmulți
rea numărului a- 
cestora. pe de 
alta, nu avem po
sibilitatea să or
ganizăm mai mul
te echipe.

Dar cum sint 
folosite, cum iși 
desfășoară activitatea — multe, pu
ține. cite sînt — unitățile de control 
al oamenilor muncii de aici 7 „Majo
ritatea — ni se spune — îsi îndepli
nesc mandatul încredințat". Din pă
cate. afirmația nu are acoperire în 
'fapte. Analizînd activitatea fiecărei 
echipe, ajungi la concluzia că aceas
tă majoritate devine... minoritate. în 
timp ce unele echipe, cum sînt cele 

1 conduse de Nicolae Siminea, Cornel 
Motoc. Petre Olteanu si altele, au e- 
fectuat în 9 luni între 20 si 30 de 
controale, în timp ce alte 11 au efec
tuat in medie 8 controale, un număr 
de 14 echipe — adică 50 la sută din 
totalul unităților de control al oa
menilor muncii — nu au participat 
nici măcar la o singură acțiune de 
control. Aceasta a făcut ca mul
te unități — mai ales din dome
niul turismului — să fie lipsite com
plet de ajutorul oe care puteau să-l 
primească din partea controlului oa
menilor muncii. Care să fie cauza 
acestei situații 7 Să-si refuze oame
nii muncii dreptul de a exercita con
trolul în propriul lor interes 7

în locul oricărui răspuns, președin
tele consiliului local al Frontului 
Unității Socialiste a organizat chiar 
a doua zi — si era într-o duminică 
— o acțiune de control dirijată, la 
care au fost invitate atît echipele 
cele mai active, cît sl cele fără nici 
o activitate. Invitația de a participa 
la această acțiune mai conținea ur
mătoarea precizare : ..Echipele să fie 
însoțite de președinții sau vicepre
ședinții comitetelor sindicale ale uni
tăților din care fac parte". A fost 
suficient un singur apel, si a doua 
zi s-au prezentat toate echipele 
convocate, chiar și cele două de 
la Șantierul naval Mangalia, în 
dreptul cărora evidenta amintită in
dica cifra zero sub rubrica „numă
rul controalelor efectuate". Ce con
cluzie relevă acest fapt 7 Una singu
ră : nu echipele de control sînt ace
lea care nu-si fac datoria, ci în pri
mul rind organismele care răspund 
de activitatea lor. de îndrumarea si 
controlul acestora Fiindcă atunci 
cînd sînt bine îndrumate, orientate, 
ele răspund prezent. Argumen
te fără replică a furnizat chiar 
controlul amintit. Ar fi, prac

în orașul 
Mangalia

tic, imposibil să inserăm aici vo
lumul mare de observații si consta
tări înregistrate de echipe în timpul 
acțiunii amintite. Ele au vizat pro
bleme dintre cele mai complexe, de 
la necesitatea unei mai bune repar
tizări a fondului de marfă pe cartie
re si stațiuni, a îmbunătățirii cali
tății serviciilor în unitățile de in
teres public, a gospodăririi si sa
lubrizării orașului, pînă la întărirea 
educației în rîndul unor lucrători din 
comerț și turism.

Aici am fl putut pune punct rin- 
durilor de fată. Ce era de de
monstrat, se demonstrase : inactivi
tatea sau ineficienta multora din e- 
chioele de control al oamenilor mun
cii îsi aveau rădăcina în însuși mo
dul in care acestea sînt îndrumate si 
controlate de către consiliul orășe
nesc al Frontului Unității Socialiste. 
Dar acțiunea de control din dumi
nica aceea nu s-a încheiat în mod 
obișnuit, ca altădată, „prin luarea în 
evidentă a constatărilor înregistrate 
spre a fi analizate si rezolvate". S-a 
încheiat printr-un dublu schimb de 
experiență. Pe de o parte, echipe

le active au fost 
puse să explice 
celor aflate la 
polul opus cum 
reușesc ele să-și 
planifice munca, 
să realizeze nu
mărul de controa
le stabilite de 
lege si chiar mai 

multe. Pe de altă parte, conducătorii 
unităților vizitate au fost puși să dea 
răspunsuri asupra modului în care ac
ționează pentru rezolvarea sesizărilor 
făcute de echipele de control. Ex
plicații au fost multe si interesan
te. Una din ele a retinut în mod deo
sebit atentia : „Comitetul sindicatu
lui din întreprinderea noastră, aco
lo unde am fost aleși să acționăm 
— spunea Petre Olteanu de la 
I.P.T.I. — nu numai că se intere
sează periodic de modul în care res
pectăm programele de control, dar 
a stabilit să informăm tot periodic 
si în fata celor care ne-au încredin
țat mandatul de a efectua contro
lul. Faptul că însesi cei care ne-au 
învestit cu dreptul de control ne con
trolează. ne-a obligat si ne obligă 
6ă ne îndeplinim cu toată răspun
derea mandatul încredințat".

De la această explicație, de la ne
cesitatea ca toți cei care participă 
la organizarea unităților de control 
să poarte răspunderea pentru acti
vitatea acestora, s-a ajuns la stabi
lirea a două măsuri menite să revi
talizeze activitatea controlului oa
menilor muncii din orașul Mangalia. 
Pînă la sfîrșitul anului, în toate în
treprinderile în care au fost alese e- 
chipe de control al oamenilor mun
cii. acestea să informeze ne cei care 
i-au ales asupra propriei activități. 
De asemenea, comisia recent con
stituită de coordonare a activi
tății echipelor de control al oa
menilor muncii, care are în fruntea 
ei ne vicepreședintele controlului 
muncitoresc, va analiza permanent 
programele de efectuare a controa
lelor de către echipele cetățenești si 
va organiza, cel puțin lunar, o ac
țiune comună. Sînt măsuri care, prin 
conținutul lor. oferă garanția că 
de acum incolo unitățile de control 
al oamenilor muncii din orașul Man
galia se vor angaja cu toată hotă- 
rîrea la îndeplinirea misiunii în
credințate de societate : de a exer
cita — în numele celor care le-au 
acordat acest drept, al democrației 
noastre muncitorești — un control 
permanent și eficient 1

Constantin PRIESCU

rii. Si se urbanizează ne 
temelia solidă a industria
lizării. Oamenii ei răs
pund acum nu numai la 
chemarea sirenelor de pe 
vapoare, ci Si la chemarea 
sirenelor din fabricile ora
șului.

Petre Sinatchin. Iacob 
Halchin si alti peste 450 de 
femei si bărbați asemenea 
lor ar fi trebuit să pără
sească orașul. „N-a mai 
fost nevoie — îmi spusese 
Mihai Unteanu. directorul 
— din 1974 a fost dată în

înflorește un oraș nou
au si din ce în ce mai mul
te motive de mirare. Apar 
oameni noi. Vin mai ales 
din Deltă, de la Crisan si 
Gorgova. de la Cardon. 
Sfistovca. Perinrav» si C.A. 
Rosetti. dar multi sosesc la 
cea mai răsăriteană ooar- 
tă a tării si din Moldova, 
de crin alte părți... Expli
cația 7

Deși considerată oraș (ce-i 
drept : categoria a III-a), 
Sulina nu s-a deosebit prea 
mult de o comună. Abia în 
ultimii ani a pornit cu a- 
devărat pe calea urbaniză-

Pină nu de mult, dacă ar 
fi vrut să lucreze undeva, 
tinerele Tudora Chiriac, Ev- 
dochla Danieloiu si Victo
ria Maxim, dar si mal 
vîrstnica Georgeta Mocen- 
co ar fi trebuit să pără
sească orașul. Acum le-am 
găsit fruntașe în confecțio
narea unor covoare mult a- 
preciate si peste hotare.

Pînă nu de mult, dacă ar 
fi vrut să lucreze undeva. 
Ana Marcu. Irina Andrei. 
Finica Lebedov. Florica 
Chiriac. Nlcolae Malîhln.

exploatare Fabrica de con
serve din peste, iar cei care 
altădată ar fi fost nevoiti 
să plece în alte colturi de 
tară. în căutare de lucru, 
au rămas si au devenit 
brigadieri, maiștri, opera
tori. frigotehnisti. prepara
tori, elevatoriști...

Sulina angajează, are ne
voie de oameni. Șantierul 
naval de ne malul sting, 
pînă mai ieri un grup mo
dest de ateliere, specializat 
în repararea șalupelor pes
cărești. se dezvoltă în ritm 
vertiginos. în curînd. aici

vor putea fi reparate nave 
cu un tonai ridicat Portul 
căruia cîndva i se preves
tise moartea aproape că-si 
va tripla capacitatea actuală. Prima etapă a ca
lei șantierului naval este 
deia terminată, se lucrează 
febril la etapa a doua si la 
noul bazin portuar, iar un
deva. către larg, puteti ve
dea noua platformă a viito
rului far. Rotiți-vă pri
virile peste oraș : sem
nele noului răsar pre
tutindeni. Inclusiv în ze
cile de mii de flori pen
tru care edilii aduc oămînt 
cu ceamurile. tocmai de la 
65 de kilometri, de la Tul- 
cea...

Merg spre căpitănia por
tului alături de sutele de 
vizitatori ai orașului. Mi
hail Oloco. fostul sudor, 
pensionarul de astăzi. îmi 
reamintește un refren al a- 
nilor de demult : ..Sulină. 
Sulină / Cînd ai apă. n-al 
lumină...". Si ne Plimbăm 
mai departe sub lumina 
fluorescentă a becurilor de 
pe strada întîi.»
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Procesul complex de gospodărire a 
mijloacelor materiale si bănești, al 
căror volum este în continuă crește
re. în pas cu dezvoltarea impetuoasă 
economico-socială a țării noastre, 
impun. în mod permanent, am putea 
spune fără exagerare, zi de zi. ac
țiuni măsuri si initiative, la toate 
nivelurile si din partea tuturor ca
drelor de execuție si conducere. în 
direcția prevenirii oricărei risipe, 
realizării unui regim strict de econo
mii. asigurării unei ordini si discipli
ne riguroase în administrarea banu
lui public. „Fără introducerea unui 
soirit temeinic de bună gospodărire, 
de reducere a consumurilor si fără a 
spori în mod serios, pe această bază, 
eficienta activității economice, nu 
vom putea asigura creșterea ve
nitului 
arăta 
general 
dului, 
r ă ș u 1 
Ceaușescu, în cu- 
vintarea rostită 
la Consfătuirea 
de lucru cu acti
viștii și cadrele 
din domeniul e- 
ducației politice, 
al propagandei și 
ideologiei.

Buna gospodă
rire a avuției na
ționale, a fondu
rilor societății pre
supune in mod o- 
biectiv necesar 
cunoașterea și a- 
plicarea fermă a 
hotărîrilor de par
tid și legilor țării 
nomic și financiar, 
superioară a muncii in toate 
partimentele de activitate, un spirit 
de economie și înaltă răspundere din 
partea tuturor celor ce utilizează o 
parte mai mare sau mai mică din pa
trimoniul socialist, potrivit principiu
lui „cine gospodărește trebuie să și 
răspundă". Actul de conducere nu 
poate scoate în afara preocupărilor și 
răspunderilor sale laturile calitative 
ale producției, ci. dimpotrivă, trebuie 
să situeze problemele creșterii efi
cientei si ale bunei gospodăriri a 
fondurilor pe un plan superior, con- 
siderindu-le ca obiective fundamen
tale. de bază, ale dezvoltării eoono- 
mice-sociale în etapa actuală.

Ca urmare a măsurilor luate în ul
timul timp de conducerea partidului 
si statului pe linia organizării si con
ducerii unităților socialiste din tara 
noastră — care au dus la accentua
rea activității de autogestionare si 
de autoconducere muncitorească a 
fiecărei întreprinderi — s-au asigu
rat condiții si s-au declanșat initia
tive menite să determine un proces 
rational, eficient si responsabil in 
gospodărirea mijloacelor materiale si 
financiare. Sînt tot mai numeroase 
situațiile cînd colectivele de oameni 
ai muncii din întreprinderi utilizează 
cu simt de răspundere fondurile 
puse la dispoziție de către stat, ob- 
tinînd rezultate ce reflectă o eficien
tă ridicată a activității ce o desfă
șoară. Așa. de exemplu, conducerea

național", 
secretarul 
al parti- 

t o v a- 
Nicoiae

și ceilalți factori de răspundere din 
cadrul întreprinderii de lacuri si vop
sele „Policolor" din București, con
comitent cu preocupările pentru rea
lizarea indicatorilor de plan, au ac
ționat continuu si energic si pentru 
buna gospodărire a patrimoniului în
credințat spre administrare. în 
această direcție un rol de prim or
din âu avut măsurile luate pentru 
organizarea si exercitarea controlului 
financiar preventiv, precum si înțe
legerea necesității autocontrolului ca 
pirghie de acționare pentru urmă
rirea îndeplinirii sarcinilor și preve
nirea. înainte să aibă loc. a neajun
surilor si. îndeosebi, a consecințelor 
ce puteau fi generate de acestea. De 
asemenea, au fost luate măsuri ce au 
asigurat îmbunătățirea condițiilor de

fost aruncată cu ocazia spălării va
gonului la rafinărie. La depozitul de 
prelucrare și colectare a deșeurilor 
metalice Caransebeș, in gestiunea de 
combustibili și lubrifianți s-a con
statat de către organele de control o 
lipsă de 5 565 litri benzină ca ur
mare a superficialității de care a dat 
dovadă gestionarul respectiv. în sen
sul că alimentarea autovehiculelor 
o efectua la apreciere, cu găleata. în 
timp ce pompa electrică a fost tot 
timpul defectă. în rezervorul în care 
era depozitată benzina găsindu-se 
950 litri apă. Desigur că. în astfel de 
situații, în paralel cu recuperarea 
prejudiciilor, s-au aplicat și sanc
țiuni celor răspunzători. Importantă 
este însă luarea măsurilor de pre
venire a deficientelor, care să înlă-

O CERINȚĂ PERMANENT LA ORDINEA ZILEI

Gospodărirea cit mai eficientă
a mijloacelor materiale și bănești

în domeniul eco- 
organizarea 

com-
recepție, depozitare, manipulare si 
utilizare a valorilor materiale. Efec
tele pozitive ? La această întreprin
dere, cheltuielile neeconomicOase și 
neproductive, care, în anul trecut, 
erau de 3 776 000 lei, in acest an au 
fost evitate în totalitate. In aceste 
condiții, sînt asigurate toate premi
sele pentru realizarea si chiar depă
șirea planului la toti indicatorii si pe 
întregul an.

De altfel. In ultimul timp. într-o 
6erie de ministere, centrale si între
prinderi s-au luat un șir de măsuri 
pentru o mai bună gospodărire a 
fondurilor si prevenirea deficiente
lor. măsuri care vizează instruirea 
periodică a personalului de speciali
tate. intensificarea controlului ierar
hic. tinerea corectă si Ia zi a evi
dentelor. asigurarea unor condiții 
pentru păstrarea rațională si depozi
tarea bunurilor si alte asemenea ac
țiuni. Nu poate fi vorba însă de o 
bună organizare si conducere a acti
vității economice acolo unde nu se 
realizează sarcinile de plan, se depă
șesc consumurile si costurile planifi
cate. se încalcă disciplina financiară 
Si de plan, se fac tot felul de chel
tuieli neproductive sau se dispun 
chiar plăti nelegale.

Citeva exemple. La Combinatul 
siderurgic Hunedoara, de pildă, or
ganele de control financiar intern 
au constatat că. din neglijenta unor 
lucrători, a fost predată C.F.R.-ului. 
ca fiind goală, o cisternă nedescăr
cată complet si în care se mai gă
sea cantitatea de 5 473 kg ulei, ce a

si creste- 
care mi-

s-au 
sarcini

dat 
de

ture pierderea unor importante can
tități de produse, precum 
rea responsabilității celor 
nuiesc valorile materiale.

Deși în repetate rinduri 
indicații si s-au stabilit
natură' să evite dotarea peste nece
sitat) a întreprinderilor noastre, fo
losind la maximum oe aceea existen
tă. totuși sînt încă frecvente cazu
rile in care unele conduceri de uni
tăți. mergînd în ideea „mai bine să 
prisosească ceva decît să lipsească", 
s-au aprovizionat cu tot felul de 
bunuri care nu le erau strict ne
cesare. Astfel. în urma unui control 
efectuat de organele de inspecție ale 
Ministerului Finanțelor, în unități 
bugetare locale din 12 județe s-au 
identificat utilaje, aparatură și ma
teriale nefolosite, nedistribuite in 
rețea sau peste necesități, în valoare 
de peste 50 milioane lei. în timpul 
controlului au fost luate operativ ori 
au fost stabilite măsuri 
și de prevenire a unor 
tuatii în viitor, situații 
intereselor economiei.

înscrierea oricărei cheltuieli în 
planurile financiare ale unităților 
socialiste trebuie efectuată, asa cum 
se știe, numai dună o temeinică ana
liză in ce privește baza legală care 
autorizează acțiunea respectivă in 
strinsă legătură cu necesitatea si 
oportunitatea utilizării fondurilor. 
Or. ce s-a constatat cu prilejul 
analizei indicatorilor financiari pen
tru anul 1978 ? La Grupul școlar de 
chimie Ploiești s-au prevăzut in plus

de lichidare 
astfel de si
ce contravin.

290 000 lei la cheltuielile de întreți
nere sl reparații curente, identificin- 
du-se posibilități de reducere a con
sumurilor de energie electrică, com
bustibil si materiale, precum si de 
anulare a prevederilor la reparații 
curente pentru clădirile la care s-au 
executat astfel de lucrări în anul 
acesta. La Consiliul popular al ju
dețului Ilfov s-a ajuns la concluzia 
că, pentru acțiuni agrozooveteri
nare. cheltuielile pot fi diminuate 
cu 595 000 lei. prin utilizarea mai 
rațională si economicoasă a fonduri
lor de întreținere și gospodărire sau 
de achiziționare a unor obiecte de 
inventar, echipament pentru repara
ții curente si altele.

în spiritul indicațiilor date de 
conducerea, partidului si statului. în 

societatea noas
tră socialistă ni
meni nu are drep
tul să irosească 
sub nici -o formă 
o parte mai mare 
sau mai mică din 
avuția națională. 
Dimpotrivă, avem 
cu toții obligația 
S.i răspunderea să 
chibzuim si să 
drămuim fiecare 
leu și . fiecare 
consum material, 
închizînd toate
canalele prin care 
uneori mai
risipesc 
rile socii 
ceasta 
ne cultivarea, 
toate cadrele 

execuție. a

'j* fondu-
A- 

presupu- 
Ja 

de 
uneiconducere si de _ 

concepții statornice de combatere a 
risipei pentru realizarea de economii, 
gospodărirea judicioasă si respon
sabilă a fondurilor de care dispune 
economia noastră, iar. pe de altă par
te, declanșarea permanentă de acțiuni, 
măsuri si inițiative în acest scop. Stă
ruitor trebuie să ne punem asemenea 
întrebări: Ce economii mai putem rea
liza? Cum putem folosi mai bine do
tarea existentă ? Cum putem preveni 
orice pierdere, orice neajuns, in acti
vitatea economică ?

Caracterul permanent al unor 
astfel de preocupări si acțiuni iz
vorăște din aceea că experiența, prac
tica economică demonstrează con
vingător că niciodată nu putem 
afirma că am identificat toate posi
bilitățile de îmbunătățire a procesu
lui de gospodărire a fondurilor si 
realizarea de economii, care, prac
tic, sînt inepuizabile si oferă un 
cimp de investigare si inițiativă 
nelimitat pentru punerea în valoare 
a rezervelor de care dispune econo
mia. în acest cadru, un rol deosebit 
de important si o mare răspundere 
revin și organelor financiare, che
mate să-și mobilizeze toate forțele si 
să acționeze cu. fermitate în direcția 
gospodăririi cit mai rationale a mij
loacelor materiale și bănești.

Radu C1URILEANU 
director general 
in Ministerul Finanțelor

Recoltarea mecanizata a porumbului la I.A.S. Chirnogl, județul Ilfov

Fălciu, Șu- 
porumbului

muncii la 
constatat în

Intre culesul și transportul 
porumbului - nici o pauză!

Ultima situație centralizată Ia di
recția agricolă din județul Iași ara
tă că. porumbul a fost recoltat de 
pe 89 la sută din suprafețe, iar de- 
pănușatul s-a făcut in proporție de 
50 la sută. In schimb, transportul s-a 
efectuat numai in proporție de 60 la 
sută din cantitatea de porumb depă- 
nușată. Cu alte cuvinte, marea ma
joritate a porumbului se află încă 
în cimp.

Ce se face pentru ca, în timp scurt, 
întreaga recoltă să ajungă în pătule? 
în cursul raidului-anchetă întreprins 
prin mai multe unități agricole am 
constatat că aproape peste tot se 
muncește de zor. La cooperativa a- 
gricolă din comuna Golăiești. spre 
exemplu. în ziua raidului, pe la o- 
rele tul 
1 297 
care 
n-au 
nuat 
iute 
fel incit

16. se terminase tocmai recolta- 
porumbului de pe toate cele 
ha. Cele peste 1 000 persoane, 
puseseră porumbul în glugi, 
plecat însă acasă, ci au conti- 
să deoănuseze stiuletii si să a- 
la încărcatul camioanelor, ast- 

norumbul ajungă în

aceeași zi la baza de recepție. 
„Ne-am făcut un calcul : dacă de- 
pănușăm și incărcăm mijloacele de 
transport venite de la I.T.A. și ate
lajele proprii pentru a se face cite 
trei transporturi pe zi — și nu două 
cite am stabilit — in cel mult 7—8 
zile vom duce tot porumbul în pătu
le si la baza de recepție — ne-a spus 
tovarășul Petru Amanolesei. pre
ședintele cooperativei. Acum ne si
lim să accelerăm ritmul acestor lu
crări si să mai scurtăm chiar din 
termenul propus.

Se muncea de zor și la coopera
tiva agricolă Brăiești. Și aici se pla
nificase inițial să se efectueze tot 
două transporturi pe zi. Dar coope
ratorii au propus să înființeze ime
diat arioaie, unde să se poată efec
tua mai operativ depănușatul. în
cărcarea de aici a porumbului permi-

AV' ,,/j

Față în față ANGAJAMENTELE - FAPTELE
REZULTATE BUNE IN PRODUCȚIE
...dar cu ce cheltuieli materiale ?

Combinatul de prelucrare a lem
nului din Comănesti se numără prin
tre unitățile care au lansat chemări 
la întrecere în acest an. Cum își în
deplinește angajamentele colectivul 
combinatului ? La intrarea în com
binat, un panou de mărimi conside
rabile prezintă angajamentele asu
mate în întrecere de harnicul colec
tiv de aici la începutul anului. Ală
turi — realizările la zi si un în
demn către toți muncitorii combina
tului de a se autodepăși, a obține

rezultate cit mai bune. Am notat, sub 
forma unui tabel, citeva din angaja
mentele majore, de fond, si rezulta
tele obtinuțe în trei trimestre. Iată 
cum arată ele. fată în fată :

Indicatorul Angajamentul anual Realizări în 3 trimestre

• Producția initial : 14,5 milioane lei 13 377 000 lei
industrială reînnoit: 17,5 milioane lei

• Export 500 000 lei valută 1 500 000 lei valută
• Productivitatea Depășirea nivelului 3,1 la sută

muncii planificat cu 3 la sută
• Beneficii

peste plan 1 700 000 lei 1 075 000 lei '

O primă concluzie : la marea ma
joritate a indicatorilor de plan anga
jamentele au fost realizate si depă
șite nu numai Ia nivelul celor trei 
trimestre, ci chiar ne întregul an. 
Producția industrială suplimentară se 
regăsește în următoarele : mobilă in 
valoare de 7,5 milioane lei (3,2 mi
lioane lei angajament). 5 205 mc se
mifabricate pentru usi-ferestre (1 400 
mc angajament). în importante can
tități de plăci din lemn ș.a. Deci, la 
aceste sortimente principale si la ex
port. realizările din trei trimestre au 
depășit de două si chiar de mai mul
te ori angajamentele. Inginerul 
Gheorghe Enache. directorul combi
natului. ne spunea că meritul pen
tru aceste realizări revine în primul 
rînd muncitorilor, inginerilor si teh
nicienilor care, mobilizați de orga
nizațiile de partid, au depus eforturi 
susținute pentru a-si respecta cuvin- 
tul dat în întrecere. Au fost nece
sare și s-au aplicat diferite măsuri 
în vederea îmbunătățirii programă
rii producției pe schimburi si ma
șini. încărcării uniforme a acestora 
pe toată durata programului de lu
cru. Totodată, a fost mecanizat 
transportul în secții, s-au introdus u- 
tilaie de productivitate sporită. Spe
cialiștii din combinat s-au preocupat 
de modernizarea unor tehnologii de 
fabricație la secția de placaje si de 
reorganizarea fluxului tehnologic la

sectoarele de tratare termică, aclima
tizare si formalizare în secția de 
plăci fibrolemnoase. Ca urmare, in
dicele de folosire a utilajelor din 
secțiile respective a ajuns la 98,6 la 
sută, fată de 96 la sută cit prevede 
angajamentul, iar cel al 
unelte este cu 2,6 la sută 
decît cel planificat-

La secția de mobilă, 
sectoarele de bază ale combinatului, 
ni s-a vorbit despre multe noutăti. 
Oamenii. în dorința de a produce tot 
mai mult si mai bine, aceasta fiind 
în interesul lor si al economiei na
ționale. vin cu idei valoroase. Un e- 
xemplu : alimentarea circularelor se 
făcea pînă nu de mult manual. In
ginerul Mircea Apostol a conceput 
si realizat un transportor de che
restea și semifabricate, care înlocu
iește munca a 6 oameni într-un 
schimb. Maistrul Niculae David, 
preocupat in permanentă de buna or
ganizare a muncii, a calculat si de
monstrat. totodată, că. nrintr-o re- 
amplasare a mașinilor de șlefuit, se 
poate monta în același spațiu încă 
un utilaj de mare capacitate. Efec
tul ? Producția în atelierul respectiv 
s-a dublat. Pomindu-se tot de la 
propunerile oamenilor, s-au realizat 
aici paletizarea cherestelei si semi
fabricatelor. centralizarea tocării de
șeurilor, reamplasarea strungurilor

masinilor- 
mai mare

unul din

semiautomate. Pe baza acestor ac
țiuni s-a asigurat sporirea producti
vității muncii in secția de mobilă cu 
18 la sută fată de aceea de la începu
tul anului.

Este de remarcat, totodată, că 37 la 
sută din valoarea producției de mo
bilă o reprezintă modelele nou asi
milate, reproiectate și modernizate 
în acest an. Aceasta a dus. oe de o 
parte, la solicitarea mobilei tot mai 
mult pe piața externă, iar pe de altă 
parte la reducerea consumurilor nor
mate de cherestea, placaj și alte ma
teriale. Aflindu-ne în secția de plăci 
fibrolemnoase, președintele comitetu
lui sindicatului, tovarășul Traian 
Necsoiu. ne-a vorbit despre o altă 
inițiativă a lucrătorilor, inițiativă de 
mare însemnătate economică. Si a- 
nume : transformarea tuturor deșeu
rilor în plăci fibrolemnoase. La ora 
actuală, aproape 90 la sută din vo
lumul de deșeuri este valorificat. 
Practic, in combinat, nici nu se mai 
vorbește despre deșeuri.

Analizînd. împreună cu o parte din 
membrii consiliului oamenilor mun
cii. fiecare obiectiv din chemarea a- 
dresată. la început de an. de com
binatul din Comănesti către toate co
lectivele din ramura respectivă, am 
văzut că. în marea lor majoritate, 
angajamentele au fost traduse în 
viată. Citeva insă au rămas în res
tantă. Asa. bunăoară, la capitolul 
..reducerea cheltuielilor materiale de 
producție", nu numai că nu s-a rea
lizat milionul de lei prevăzut, dar 
s-au și cheltuit în plus circa 3 mi
lioane lei. De asemenea, la energia 
electrică, în loc să se obțină o eco
nomie de 300 000 kWh. consumurile 
normate au fost depășite cu aproape 
500 000 kWh. Comitetul de partid 
pregătește o plenară. în cadrul că
reia urmează să se dezbată cu totl 
comuniștii, cu toti factorii de răs
pundere din combinat, modul cum 
sînt îndeplinite angajamentele luate 
In întrecere, să se evidențieze posi
bilitățile de depășire a acestora la 
toti indicatorii. Bine ar fi ca aceas
tă plenară să aibă loc cit mai curînd. 
considerând că ea va avea urmări 
pozitive în sensul recuperării restan
țelor la unii indicatori calitativi, de 
eficientă ai planului.

Judelui Hunedoara a terminat 
însămînțarea cerealelor 

păioase
Ca urmare a bunei organizări 

a muncii. >a folosirii cu randa
mente superioare a mijloacelor 
mecanizate din agricultură, in 
cursul zilei de ieri. în județul 
Hunedoara s-a încheiat 
mintarea cerealelor păioase 
întreaga suprafață 
pentru 
prezent, 
hunedorene si-au concentrat în
treaga forță la strîngerea recol
tei de porumb, în asa fel ca si 
această lucrare să fie încheiată 
pînă la sfîrsitul săotămînii in 
curs. (Sabin Ionescu).

însă- 
pe 

______ planificată 
această toamnă. în 

lucrătorii ogoarelor

PE ȘANTIERELE
DIN GORJ

Gheorghe BALTĂ 
corespondentul „Scînteli’

Inițiative valoroase 
și noi soluții 
constructive

Acționînd în spiritul indica
țiilor date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu prilejul vizitei de 
lucru pe platforma industrială 
de nord a municipiului Tirgu 
Jiu, colectivul de muncitori, in
gineri și tehnicieni al șantieru 
lui 4 Vădeni obțin importan
te succese. Cu deosebire, in 
ultima vreme s-a acționat pen
tru ridicarea gradului de meca
nizare la o seamă de operații, 
cum sint : săpături, introducerea 
betonului în operă, încărcări, 
descărcări și altele, soluțiile 
adoptate determinînd, pe lingă 
ușurarea muncii, eliberarea și 
angajarea in alte puncte de lu
cru a unui număr de 39 de mun
citori. La toate lucrările de fun
dații se aplică în prezent me
tode noi de cofrare (prin exe
cutarea și utilizarea cofrajelor 
metalice cu grad mare de refo- 
losire),. inițiativă pornită din 
rîndul muncitorilor dulgheri, 
care, fată de metodele clasice 
permite reducerea timpului de 
execuție al unui obiectiv cu 
peste 25 la sută. La aceasta se 
adaugă o serie de preocupări 
concrete circumscrise generali
zării acțiunii „cel mai gospodă
rit loc de muncă", al cărei efect, 
corelat cu celelalte măsuri teh- 
nico-organizatorice, se exprimă 
în reducerea prețului de cost cu 
peste 2 milioane lei, constînd în 
economisirea a 112 tone ciment, 
17 metri cubi material lemnos, 
11 000 cărămizi, 5 tone oțel- 
beton, 3 tone profile metalice și 
altele. (Dumitru Prună).

Raidul nostru 
în unități agricole 

din județele 
lași și Vaslui

Județul Teleorman, asemenea 
tuturor județelor țării mai puțin 
dezvoltate în trecut, a cunoscut 
în ultimele cincinale un puternic 
avînt industrial. Printre unitățile 
intrate în funcțiune în ultimii 
ani se numără și moderna 
întreprindere de rulmenți din 

Alexandria

Foto : S. Cristian

(Urinare din pag. I)

te camioanelor să facă trei transpor
turi pe zi. Pe primarul comunei, 
Gheorghe Luehian, l-am găsit la una 
dm arioaie organizind munca. Șoferii 
Viorel Pohoanță. Gh. Braharu, Aurel 
Vieru și Iftodie Boancă au dovedit 
pină seara că. dacă sint ajutați de 
mai mulți cooperatori la incărgat, 
.pot realiza ușor și al treilea trans
pari.

Organizarea bună a muncii a dus 
la terminarea recoltării porumbului 
și in cooperativele agricole Movileni, 
Mădirjac. Romanești. Roșcani. Spi- 
neni. Popricanl ș.a. în schimb, la 
cooperativele agricole Cirjoaia abia 
s-au recoltat 380 ha din 812 ha exis
tente. la Scobinți — 570 ha din 
1115 ha : la Coștuleni — 480 ha din 
920 ha. la Răducăneni — 410 ha din 
875 ha. Și lista unităților agricole 
rămase în urmă la recoltare ar putea 
continua. Mai mult chiar. în aceste 
unități depănușatul nu s-a organi
zat concomitent cu recoltatul, astfel 
incit camioanele n-au putut fi folo
site la întreaga capacitate.

Practica de a se recolta porumbul 
în două faze, practică mai veche de 
care cei din partea locului nu se 
prea desobișnuiesc. face ca. aproape 
în fiecare an. să se înregistreze în- 
tîrzieri la transportul și depozitarea 
porumbului. „Ținînd seama 
tul că recoltarea porumbului 
tîrziată — preciza ing. Ionel 
director adjunct al direcției 
județene — organele agricole ajută conducerile unităților agricole să în
treprindă noi măsuri pentru mobili
zarea cooperatorilor la muncă. Se 
urmărește, în principal, lichidarea 
atit a decalajului între recoltat și

de fap- 
este în- 
Adrian, 
agricole

depănușat, cit și intensificarea trans
portului, prioritate acordîndu-se li
vrărilor la fondul de stat. Procedînd 
astfel, sîntem hotărîți să încheiem 
recoltatul, depănușatul și transportul 
porumbului pină la sfîrșitul lunii in 
curs".

Pină la data de 25 octombrie, coo
perativele agricole de producție din 
județul Vaslui au strins recolta de 
porumb de pe 66 500 ha, din cele 
85 000 hectare cultivate. Țăranii coo
peratori din Schineni, Vulturești, 
Hîrșova și alte localități au încheiat 
această lucrare, iar în cooperativele 
agricole din consiliile intercoopera- 
tiste Negrești, Murgeni, ’ “
letea și altele, culesul 
este pe terminate.

O bună organizare a 
culesul porumbului am ______  _
comuna Fălciu, unde sînt zilnic ne 
cimp peste 1500 de săteni. O ase
menea participare, zi de zi. a făcut 
posibil ca recoltarea porumbului să 
se încheie în cooperativa agricolă 
Bozia, iar la unitățile Fălciu și Rîn- 
zești, din aceeași comună, recolta se 
stringea de pe ultimele hectare. O 
mare atenție se acordă transportu
lui si, ca urmare, producția recoltată 
zi de zi nu rămine pe cimp. în con
siliul intercooperatist Zăpodeni, in 
sprijinul cooperatorilor au fost adu
se mijloace mecanice. Alături de 
două combine ale cooperativei din 
Telejna lucrează aici incă două com
bine venite de la S.M.A. Vaslui. De 
asemenea, la cooperativa din Birzeștl 
au intrat în lanurile de porumb și » 
combine „Gloria",

Evident, ritmul este mai bun la 
recoltat. Există însă mult porumb 
nedesfăcut. La Ivănești de Vaslui se 
lucrează bine la recoltat, In schimb 
nu se realizează viteza zilnică de 
transport. „Nu reușim să ne înca
drăm în graficul planificat — ne 
spunea inginerul Ion Zare. în loc de 
patru transporturi, mijloacele me
canice nu fac decît două". Situații 
asemănătoare întîlnim și la coopera
tiva agricolă Curtești din comuna 
Pungești. Deși era ora 11,25, tracto
ristul rutierist Vasile Hușanu făcuse 
doar un transport, în loc de două. 
„De ce numai atit?" — îl întrebăm. 
„Dacă ar fi mai mulți oameni la 
încărcat, aș putea face cite trei-patru 
transporturi pe zi". Și la coopera
tiva agricolă Rădeni există decalaj 
între recoltat, depănușat și trans
port. Se impune ca, în următoarele 
zile, toate comandamentele locale să 
acționeze 
sarcinilor 
județean, 
rumbului 
comitent, 
de pe cîmp al întregii recolte.

în spiritul măsurilor și 
trasate de comandamentul 
astfel ca recoltatul po- 

să fie intensificat și, con- 
să fie urgentat transportul

Manole CORCACI 
Crăciun LALUCI 
corespondenții „Scînteli’

trei mun-cată. Cu alte cuvinte, din __  ___
citori, unul era auxiliar. începînd din 
luna iulie, după Congresul consiliilor 
oamenilor muncii, lună de lună, nu
mărul și ponderea auxiliarilor au în
ceput să scadă. în prezent, numărul 
auxiliarilor se ridică la 580 de mun
citori. adică, circa 30 la sută. O pri
mă concluzie : un important număr 
de muncitori auxiliari necalificați 
s-au calificat și au trecut să lucreze 
direct in 
șamentul 
diminuat 
zat, fără 
toare să 
unul din 
ultimele 
blă metamorfoză — de la necalificat 
la calificat, de la muncitor auxiliar 
la muncitor direct productiv. Este 
vorba de muncitorul Paul Iliescu.

— Cum vedeți, în prezent, lucrez 
la mașina de găurit. Cu citeva luni în 
urmă, căram materiale, făceam cu
rățenie. Am cerut să mă calific. La 
fel ca mine au procedat zeci și zeci 
de muncitori auxiliari.

— Concret, care este diferența de 
cîștig ?

— Una este, să-i zic așa, de dem
nitate. Altfel discuți, altfel te simți 
ca om, ca muncitor, atunci cînd ești 
calificat. Ești mult mai sigur pe tine. 
Ce mai, știi că ai o meserie. Apoi, 
mă gindesc și la cîștigul efectiv. Nor
mal. munca calificată este incompa
rabil mai bine plătită decît cea neca
lificată. Iată, dacă înainte, cînd eram 
necalificat, cîștigam circa 
lună, acum cîștig în jur 
lei.

Iată și o altă ipostază
In activități direct productive a auxi
liarilor :

— Ce calificare aveți ? — îl între
băm pe muncitorul Gheorghe Cordu- 
neanu, pe care l-am întîlnit lucrînd 
la montajul compresoarelor L.D.E.

— Sînt lăcătuș într-un sector auxi
liar. De circa trei luni, conducerea 
uzinei a luat măsura ca noi, munci
torii calificați de la întreținere, „ser-

sectoarele productive. Deta- 
lucrătorilor auxiliari a fost 
însă, așa cum ni s-a preci- 
ca activitatea în aceste sec- 
aibă de suferit. Iată-1 pe 
zecile de muncitori care în 
luni a parcurs această du-

vice" s.a. să lucrăm citeva zile în 
sectoarele de bază, direct productive. 
Pregătirea noastră este aici din plin 
valorificată. După cum și timpul de 
care dispunem este mai bine folosit.

Efectele economice ale unei ase
menea măsuri gospodărești de mai 
judicioasă valorificare a forței de 
muncă s-au simțit imediat : 80 de e- 
lectricieni și 80 de lăcătuși din sec
toarele auxiliare lucrează acum efec
tiv. cel puțin jumătate din timpul 
lor, în sectoarele direct productive. 
Așa se explică îmbunătățirea simți
toare a ritmicității producției în ul
timele luni ; așa se explică realiza
rea si depășirea planului la produc
tivitatea muncii.

Departe încă de a constitui un e- 
Xemplu, acțiunile întreprinse la uzi
na „Timpuri noi" pun în evidentă 
valoarea practică a hotărîrii congre
sului cu privire la calificarea și uti
lizarea mai rațională a muncitorilor 
auxiliari. Esențial este ca asemenea 
acțiuni să fie intensificate, astfel ca, 
în cel mai scurt timp, fiecare, abso
lut fiecare, muncitor auxiliar să lu
creze cel puțin jumătate din timpul 
său in sectoarele direct productive.

„Noi vrem să ne calificăm, 
dar nu vrea centrala...”

1 200 lei pe 
de 2 000 de

a integrării

Continuăm analiza noastră la în
treprinderea de ulei din Slobozia. 62 
la sută din personalul muncitor este 
auxiliar. „Așa este specificul fabri
cației" — primim primele lămuriri la 
nedumerirea noastră. Procentul a ră
mas neschimbat din iunie a.c.

Cum s-a acționat, practic, pentru 
aplicarea hotărîrii Congresului con
siliilor oamenilor muncii ? Sint nota
bile, îndeosebi, acțiunile întreprinse 
pentru policalificarea unor muncitori 
auxiliari. Astfel. 24 de electricieni au 
fost calificați ca lăcătuși, 27 de fo- 
chiști și operatori — ca lăcătuși șl 
instalatori, 6 șoferi șl tractoriști au 
învățat să lucreze pe electro și auto- 
stivuitoare. Recent au fost calificați 
ca sudori 8 instalatori de la atelierul 
mecanic. Urmarea ? Reparațiile au

fost terminate Înainte de termen, iar 
fabrica a dat pînă în prezent în a- 
cest an 1 765 tone de ulei și 6 386 
tone șroturi peste plan.

Totuși, potrivit evidentelor, un 
mare număr de muncitori sînt în 
continuare necalificati. deși meseria 
ne care o practică reclamă acest lu
cru. După cum ne informează ingi- 
nerul-sef Aurelian Butoi, cursuri de 
calificare nu se organizează, ci numai 
cursuri de ridicare a calificării, pe 
motiv că... se opune centrala, intrucît 
muncitorii respectivi n-au studiile 
complete.

Secția îmbuteliere : din cele 22 de 
mașiniste din schimbul 1 — 9 necali
ficate. Nu vor să învețe 1 Nici vor
bă ! Iată ce ne spune Frusina Mirea : 
„Dacă s-ar face cursuri aș învăța și 
eu. Muncitoarele calificate se des
curcă mai bine, știu mai multe, cîș- 
tlgă mai bine".

— Cu o săptămină în urmă, ne-a 
spus tovarășa Vasilica Barbu, care 
lucrează in această secție de la înfi
ințarea fabricii, am propus în ședință 
de sindicat să se organizeze cursuri 
de calificare. Mi s-a spus că se va 
discuta si se va analiza. N-am înțeles 
de ce n-au fost ajutate o serie de 
muncitoare, deși ele întrunesc con
dițiile de studii.

Aflăm că muncitoarele au făcut șl 
cereri în acest sens. Din păcate, nu li 
s-a dat curs. O situație ce denotă 
clar totala lipsă de interes pentru 
calificarea tinerelor muncitoare.

Sintetizînd, lucrurile se petrec cam 
așa : oamenii propun, tovarășii de la 
sindicat ascultă și notează, cei de la 
personal... „uită" sau, pur și sim
plu. ignorează. Iar tehnicienii au gă
sit o portiță : nu vrea centrala I Un 
hătis al lipsei de răspundere fată de 
o sarcină precisă înscrisă în hotărî- 
rea Congresului consiliilor oamenilor 
muncii. Un lucru trebuie să fie clar : 
consiliul oamenilor muncii, organiza
ția de partid din întreprindere noar- 
tă direct răspunderea pentru califi
carea muncitorilor necalificati. pen
tru trecerea muncitorilor auxiliari să 
lucreze cel puțin jumătate din tim
pul lor în sectoarele direct produc
tive.

■t.
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DEBUT DE STAGIUNE

A trecut aproape o lună 
Si jumătate de la debutul 
acestei stagiuni al cărei 
gong inaugural a marcat — 
in toate cele 42 colective 
teatrale ale tării — pre
miera unei piese românești. 
Etapa care urmează este 
..prin tradiție" o perioadă 
dintre cele mai eferves
cente. definitorii pentru în
treaga stagiune. Paralel cu 
spectacolele obișnuite. cu 
deplasările în județ si tur
neele în tară, paralel cu 
numeroase alte activități 
culturale. în acest interval 
de timp se gîndesc. se ela
borează mental de fapt 
toate spectacolele stagiunii 
si ..se ridică ne scenă" ma
rea lor majoritate. Aceasta 
— vorbind teoretic. Cum 
stau lucrurile practic, in 
privința realizării reperto
riului stagiunii 7

Ne-am pus această între
bare întrucît numărul și 
varietatea spectacolelor se
zonului teatral trecut si 
mai ales ritmul înscrierii 
lor pe afiș nu au satisfăcut 
decît în parte.

Desprindem dintr-un ma
terial elaborat la Consiliul 
Culturii si Educației Socia
liste următoarea situa
ție : In timp ce unele tea
tre si-au depășit planul 
de premiere (Naționalul 
ieșean. Botoșani. Pitești. 
Ploiești) un număr de 18 
colective teatrale nu și-au 
realizat integral repertoriul 
stagiunii 1976—1977. Situa
ția e gravă dacă observăm 
că cifra 18 reprezintă a- 
proape jumătate din numă
rul total al colectivelor ar
tistice de acest fel din țară.

Să insistăm asupra cifre
lor : Petroșani — 4 premie
re nerealizate : Oradea, 
secția maghiară — 2 ; Ba
cău. Bîrlad. Piatra Neamț. 
Sibiu — secția română. Tg. 
Mureș — secția română. 
Turda, Naționalul din Clui- 
Napoca și cel din Timișoa
ra, Teatrul maghiar din Ti
misoara etc. — au restantă 
cîte o premieră.

Ce contează imul două 
spectacole, acolo 1 se vor 
întreba poate unii. Le vom 
răspunde : contează foarte 
mult

Mai întîi în principiu : 
dacă atîtea unităti de 
muncă si creație sînt ca
pabile să-și respecte pro
misiunile, atunci teatrele 
de ce să facă ex
cepție 7 Apoi în plan 
practic : una. două, fată de 
sase-sapte premiere (tota
lul spectacolelor noi din- 
tr-o stagiune, la ma joritatea 
teatrelor) Înseamnă destul 
de mult. Mai ales că multe 
din teatrele sus menționate 
sînt singurele instituții de

acest fel. in zone geografice 
destul de întinse.

Să ne oorim în continua
re in Capitală. Campionul 
neîndeplinirii angajamente
lor este chiar Naționalul 
(a cărui clădire nu s-a re
simțit practic de ne urma 
cataclismului din martie, 
cum s-a întîmnlat cu Tea
trul Mic. ..Nottara". „Bu- 
landra") debitor la cele 
trei săli ale sale, cu nu 
mai puțin de cinci specta
cole. Urmează Teatrul Mic. 
cu două spectacole. „Bu- 
landra". ..Nottara". ..Crean
gă". si ..Comedia" cu cîte

ciență la opera de modelare 
a omului nou.

După cum știm, practica 
spectacolelor în premieră 
amînate sau pur și simplu 
abandonate nu este nouă, ci 
constituie o „maladie cro
nică" în viața teatrelor 
noastre. Iată de ce. aolau- 
dînd eforturile pe care tea
trele le-au făcut de a des
chide actuala stagiune cu 
premiere, în mare măsură 
din dramaturgia originală 
actuală trebuie. în același 
timp, să nu închidem ochii 
asupra consecințelor ne 
care practica numită o are 
asupra dezvoltării mișcării 
teatrale. în general, si asu
pra raporturilor cu publi
cul. în special. Căci dacă 
este adevărat că în această 
stagiune activitatea unor 
teatre a fost pertur

Start bun, deși unele 

premiere sînt 
restanțele anului trecut

unul. Totalizînd : iubitorii 
teatrului din Capitală au 
fost lipsiți de posibilitatea 
de a lua contact cu unspre
zece dramaturgi, unspreze
ce universuri tematice, tot 
atîtea viziuni regizorale, 
scenografice si cine știe 
cîte creații actoricești me
morabile. O oneră de Sha
kespeare. Cehov. Brecht. 
Lewis Caroil mai nutin ori 
amînarea premierei unor 
scrieri ale dramaturgiei 
contemporane insnirate din 
actualitate anartinînd lui 
Paul Everac, H. Lovinescu, 
M. Gheorghiu. I. Naghiu. 
nu sînt fante neglijabile 
nici pentru public, nici 
pentru autorii care așteaptă 
confruntarea cu spectatorii.

Intervin în discuție si 
alte criterii : cele ale echi
librului artistic si core
lat cu primul, cel al diver
sității modalităților teatra
le. întreaga muncă de con
cepție în acest sens care 
premerge stagiunii este 
practic anulată. Aceasta cu 
atît mai mult cu cît. de 
obicei, spectacolele nereali
zate sînt piese ..grele" ale 
repertoriului, nu unele oa
recare.

Așadar nu putem evita 
severitatea concluziei: prin 
toate restantele mențio
nate. prin amînarea pu
nerii In dezbatere a atîtor 
opere clasice si actuale, 
teatrul si-a respectat numai parțial angajamentul de a 
contribui cu maximă efi

bată din cauze obiec
tive. este tot atit de ade
vărat că practicile neres- 
pectării afișului anuntat la 
începutul stagiunii, ca si 
cele ale renortării de la 
un an la altul a unui nu
măr de spectacole impor
tante sînt mult mai vechi.

Mai importantă decît a- 
ceste referințe retrospective 
este însă întrebarea : ce fel 
de semne are anul (noua 
stagiune) și ce măsuri con
crete au luat teatrele pentru 
a intra efectiv oe făgaș 
normal 7 Cu atît mai mult 
cu cît media de premiere 
pe teatru in stagiunea 1977 
—1978 va crește (315 în 
total).

Să observăm mai întîi : 
diverse măsuri organizato
rice. printre care desem
narea unor noi directori în 
unele din teatrele mențio
nate (Mic. Bacău. Oradea. 
Tg. Mures. Turda. Sibiu) 
întăresc, de la început, 
speranțele unui stil de 
muncă mai adecvat

Acum, la sfîrșitul lui oc
tombrie, situația nare bună. 
Startul stagiunii a fost luat 
în condiții pozitive, cu un 
ritm bun, promițător. (Desi
gur, rămîne să mai discu
tăm asupra calității dra
maturgiei, așa cum rezul
tă ea din premierele abso
lute ce au fost înfățișate 
publicului pînă acum, asu
pra măsurii în care aceste 
noi piese aduc în scenă

eroi contemporani autenti
ci, purtători de cuvint ai 
celor mai înaintate trăsături 
caracteristice clasei munci
toare, țărănimii, intelectua
lității, exponenți ai fră- 
mintărilor, aspirațiilor, con
fruntărilor din conștiința 
oamenilor în relațiile uma-' 
ne etc. Acestea trebuie să 
constituie obiectul unor 
dezbateri mai aprofundate, 
după ce în genere critica 
de specialitate a consemnat 
respectivele spectacole). 
Cel mai spectaculos au 
demarat Naționalul (cu 
premiere). Teatrul Notta
ra și Teatrul Mic (cu 
două). Naționalul din Cluj- 
Napoca. teatrele din Bra
sov. Galati, Botoșani, O- 
radea. Ploiești. Tg, Mures. 
Bacău etc. au avut deia 
cîte două premiere.

Nu trebuie să ne lăsăm 
însă din nou derutați. Une
le dintre aceste spectacole 
sint tocmai restantele. De 
aceea, asa cum s-a intîm- 
nlat de atîtea ori. poate 
urma din nou o perioadă 
de relaxare, apoi un salt 
final, cu cine știe cite pre
miere — tocmai înainte de 
începerea vacantei si a căl
durii ș.a.m.d. Inutil să mai 
insistăm asupra faptului că 
nici in teatre „munca in asalt" nu este fertilă, do
vedind organizare defec
tuoasă, folosire nerațională 
a potențialului artistic, a 
colectivului de actori etc.

Paralel cu aceasta, sînt 
teatre care nu ne dau nici 
măcar iluzii. Din perspec
tiva unor piese noi. Teatrul 
de Comedie nu si-a anuntat 
adevărata deschidere a sta
giunii nici oină azi. iar 
..Giulestiul" si-a deschis 
stagiunea abia zilele aces
tea (la peste o lună de la 
gongul inaugural al celor
lalte teatre).

Pentru ca aceste situații, 
la care ne referim, să nu 
se mai repete, spiritul de 
prevedere si de organizare 
a muncii, de influențare a 
creației se cere mult dez
voltat. accentuat.

Revirimentul necesar pre
supune deopotrivă o mai 
eficientă si operativă con
sultare și concertare a de
ciziilor : consiliilor de con
ducere din teatru, comite
telor de cultură iudetene si 
reprezentanților Consiliului 
Culturii si Educației Socia
liste. El presupune plani
ficare (re-planificare) rigu
roasă a muncii, măsuri ho- 
tărîte pentru eliminarea 
tuturor obstacolelor (nese
riozitatea colaboratorilor, 
mersul defectuos al atelie
relor, starea sălilor etc.) ce 
stau în fața acestei planifi
cări și eforturi sporite din 
partea fiecărui colectiv ar
tistic.

Natalia STANCU

După concertele inaugu
rale. stagiunea a Intrat, de 
mai bine de o lună, in 
desfășurarea propriu-zisă a 
programelor, angrenind in 
complexa muncă de reali
zare a manifestărilor toți 
factorii de răspundere ai 
vieții muzicale din centre
le culturale românești. Ce 
ne propun deci teatrele 
muzicale si orchestrele 
noastre simfonice pentru 
a răspunde cit mai eficient 
misiunii de educare esteti
că si etică a maselor 7 Iată 
o întrebare la care ne apa
re utilă consultarea planu
rilor repertoriale stabilite 
sub îndrumarea C.C.E.S.

O primă observație, re
feritor la repertoriul or
chestrelor filarmonice, se 
impune privind dinamica 
primelor audiții, coordona
tă deosebit de importantă 
pentru „lărgirea orizontului 
cunoașterii ideilor si tema
ticii creației naționale și 
universale. Se remarcă, in 
general, preocuparea pen
tru această dimensiune ; 
astfel, chiar numeric, reți
nem faptul că din 1172 de 
exerciții de lucrări origi
nale. 720 reprezintă prime 
audiții (un număr sporit 
fată de stagiunea prece
dentă). dindu-se un accent 
deosebit promovării crea
țiilor cu tematică patrioti
că. militantă — poeme sim
fonice, simfonii programa
tice. cantate si oratorii ce 
evocă momente ale istoriei 
patriei, figuri de eroi ai 
luptei pentru dreptate si li
bertate. Acordîndu-se prio
ritate unor asemenea ori
entări tematice, se ține 
seama totodată si de varie
tatea de stiluri a creației 
muzicale, de necesitatea 
promovării celor mai impor
tante lucrări din anii pre
cedents ce trebuie reluate 
pentru o mai bună cunoaș
tere. Deși numărul prezen
telor românești este destul 
de însemnat, constatăm și 
aici că preocuparea în acest 
domeniu este variabilă, de 
la o instituție la alta, mai 
accentuată la filarmonicile 
din Tg. Mures (31 de lu
crări), Satu Mare (40 de 
lucrări) si Ploiești (35 de 
lucrări), fată de media ce
lorlalte orchestre, care se 
situează în jurul a 20—25 
de prime audiții. Aceeași 
grijă trebuie avută însă și 
în privința repertoriului 
de reluări unde constatăm, 
în majoritatea cazurilor, o 
reprezentare armonioasă a 
generațiilor care activează

în prezent, dar o destul de 
palidă apelare Ia creația 
intrată deja în patrimoniul 
national. Foarte puține ti
tluri reamintesc publicului 
creațiile de valoare ale 
compozitorilor romantici, 
ale creatorilor din prima 
jumătate a secolului XX. 
Dacă unele nume sînt pre
zente cu cîte un titlu sau 
două (ceea ce este foarte 
puțin, în privința lui Mi
hail Jora, Paul Constanti- 
nescu. I. Nonna Otescu, 
Martian Negrea. Mihail 
Andricu). constatăm si ab
sente regretabile — spre

buind prin mesajul lor 
umanist la educarea si lăr
girea orizontului de cultură 
al publicului auditor.

..Diagrama" repertoriilor 
teatrelor noastre muzicale 
este, în ansamblu, orienta
tă pe propuneri vizînd 
aceleași obiective. Desigur, 
aici numărul premierelor 
este condiționat de poten
țialul artistic al fiecărui 
teatru, de valorile de care 
se dispune. Opera Română 
din București anunță astfel 
trei noi titluri (Dragoste și 
jertfă de C. Trăilescu, For
ța destinului de Verdi și 
Conacul cu stafii de Mo- 
niuszko). la care se adaugă 
si spectacole de balet cu 
miniaturi coregrafice sau 
lucrări ce fuseseră montate 
cu ani în urmă (Print și 
cerșetor de L. Profeta,

Un apel mui insistent 
la valorile marelui 

repertoriu

pildă, Castaldl, Lipatti, 
Nottara, Cuclin — ca să 
nu mai vorbim de o nece
sară acțiune de redescope
rire a' unor valori rămase 
încă în conul de umbră al 
unei nedrepte uitări. Situa
ția aceasta este de altfel 
caracteristică pentru reper
toriul tuturor filarmonici
lor. si ea se poate comenta 
asemănător si în privința 
creației universale, unde 
prea adesea constatăm că 
primele audiții sînt mino
re, că nu există o armoni
oasă reprezentare a crea
ției contemporane si că, în 
majoritatea cazurilor, se 
preferă partituri de di
mensiuni reduse. Nu în- 
tîlnim în proiectele re
pertoriale dorința de a in
vestiga mai mult culturi
le muzicale tinere din în
treaga lume, preocupare ce 
ar veni în sprijinul unei 
lărgiri a orizontului, estetic 
si etic, prilejuind si o jus
tă edificare a publicului 
asupra locului pe care îl 
ocupă actualmente muzica 
românească în contextul 
creației universale. Neîn
doios. organizarea celei de-a 
Il-a ediții a Festivalului 
„Cîntarea României" tre
buie să devină, pentru in
stituțiile de concerte, un 
prilej de îmbunătățire a 
muncii, de promovare a 
valorilor autentice, contri

Romeo șl Julieta de Pro
kofiev). Mai puține proiec
te constatăm la cele două 
teatre din Cluj-Napoca 
(Opera Română cu Năpasta 
de S. Drăgoi, Povestirile 
lui Hoffmann de Offenbach 
si Don Quijotte de Min- 
kus. Opera maghiară cu 
un Wagner, un Mascagni 
și două operete), la ope
rele de stat din Timișoara 
(Răscoala de Gh. Dumi
trescu. Pescuitorii de perle 
de Bizet si Frumoasa din 
pădurea adormită de Ceai- 
kovski), Iași (Aida de 
Verdi, două balete si două 
operete). Dacă o situație 
asemănătoare se constată 
la Teatrul liric din Con
stanta (unde reținem totuși 
două premiere românești 
cu O noapte furtunoasă de 
P, Constantinescu si Spec
tacolul mării de L. Profe
ta) sau la Teatrul muzical 
din Brașov, ne întrebăm 
cum va reuși Teatrul „N, 
Leonard" din Galati să 
onoreze la cote de calitate 
maximă proiectele sale, ce 
apar poate prea ambițioase 
fată de ce s-a putut vedea 
la recenta competiție na
țională din cadrul „Cîntării 
României" (ne gîndim în 
special la operele Trepte 
ale istoriei de M. Moldovan 
si Evgheni Oneghin de 
Ceaikovski) 1 La opereta

bucuresteană. o de mult 
promisă premieră cu Poves
te din cartierul de vest de 
Bernstein si un nou specta
col coregrafic constituie o 
suficientă noutate, pentru a 
alege, din creația româ
nească. doar premiera cu 
Lăsați-mă să cînt de G. 
Dendrino 7 Dar secția de 
operetă de la Craiova are 
suficiente resurse pentru a 
oferi versiuni viabile ce
lor trei titluri în premieră 
propuse 7 Iată întrebări al 
căror răspuns îl va da in 
primul rînd publicul.

Nu este simplă nici pro
blema reluărilor de lucrări 
deja aflate in repertoriul 
teatrelor. Există, bineînțe
les. un fond valoric apre
ciabil, pe care toate colec
tivele caută să-l păstreze 
la un nivel estetic cît mai 
apropiat de spectacolele de 
premieră. Dar. privit în 
ansamblu, acest repertoriu 
continuă să aibă si unele 
„pete albe", chiar si in 
privința tradiției propriei 
noastre scoli componistice 
naționale (de la Caudella 
la Brediceanu, Nottara, Al. 
Zirra, Otescu, Cuclin, Men
delssohn, Mihalovici). Ase
menea reevaluări în reper
toriul teatrelor noastre (și 
observații s-ar putea face 
privind si opereta naționa
lă sau baletul) sînt nece
sare în timp, dacă dorim 
să oferim creației contem
porane sansa de afirmare 
si să atragem spre specta
colul scenic noi compozi
tori, dornici a se angaja 
într-o confruntare cu pu
blicul. Nu se poate aprecia, 
desigur, că organizatorii 
prezentei stagiuni au igno
rat asemenea deziderate, 
nici că în timp nu vom 
afla împliniri demne de 
atenție. Momentan însă, 
chiar mai mult decît în 
ceea ce privește reperto
riul de concerte, aici rutina 
pare să ocupe un loc destul 
de mare în proiectele sta
giunii, beneficiarii specta
colelor fiind cei care su
portă consecințele. Fără a 
uita prezenta unor verita
bile evenimente în reper
toriul actual de concert și 
teatru, să subliniem că 
perspectiva cere mai multă 
inițiativă, o atitudine mili
tantă în toate sferele de 
activitate, organizatorice si 
artistice, o dinamizare a 
procesului afirmării tinere
lor talente, pentru ca ac
țiunea de forjare a perso
nalității publicului contem
poran să-si atingă, la toti 
parametrii, scopul, răspun- 
zînd astfel încrederii și 
sprijinului de care se bucu
ră arta în România socia
listă.

Dr. Grlgore
CONSTANTINESCU

Valori ale cunoscutei arte populare 
maramureșene

cinema

Talentațll membri al formației „Junii Sibiului" — muncitori de la întreprin
derea de piese auto din Sibiu

Foto : Gh. Vințilă
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Contribuție meritorie consacrată
evoluției criticii românești• ••

Filarmonica din Ruse 
la Ateneul Român

Ceea ce multi din
tre melomani știau 
despre excelentii mu
zicieni ai Filarmonicii 
din Ruse, ansamblu 
care a găzduit adesea 
oaspeți români în ca
drul stagiunii sau la 
festivalurile interna
ționale. a fost confir
mat ne deplin. în con
certul simfonic de la 
Ateneul Român. O so
lidă tradiție, oe care 
cei treizeci de ani de 
existentă o recomandă 
cu Prisosință, argu
mentează buna impre
sie duoă audierea a- 
cestui concert. O or
chestră omogenă, cu 
instrumentiști experi
mentați, o personalita
te colectivă bine de
terminată. iată trăsă
turi ce definesc tinuta 
acestui ansamblu. Ne
îndoios. la buna cali
tate a interpretării, 
contribuția unul muzi
cian de prestanță — 
dirijorul Alipi Najde- 
nov — apare esenția
lă. Stănîn ne mijloa
cele artei sale. Naide- 
nov creează armonios 
edificiu] sonor. cu 
oontraste puternice. în 
care se reliefează tem
peramentul său meri
dional. dar si cu mo

mente de expansiune 
lirică ce nu fac să pă
lească verva ritmică si 
precizia indicațiilor. 
Intre dirijor si an
samblu s-a stabilit o 
relație echilibrată, ceea 
ce face ca intregul. fie 
că este cazul unor pa
gini de muzică a se
colului XX. fie că o- 
rientarea expresivă a- 
minteste de roman
tism, să primească si
guranța si claritatea, 
necesare unei comuni
cări. limpezi a inten
țiilor interpretative.

Cu Studiu diafonlc 
de Krasimir Kurkcin- 
ski, primul contact a) 
orchestrei cu publicul 
a avut calitatea unei 
recomandări edifica
toare : o muzică acce
sibilă. pregnant ritmi
că. in care efectele so
nore sînt puternic co
lorate. oferind imagi
nea unui tonus expre
siv remarcabil, din 
care nu lipsesc preo
cupările pentru asimi
larea limbajului mo
dem. caracteristic ge
nerației de compozi
tori bulgari consacratl 
In ceea ce privește e- 
volutia solistului pro
gramului Filarmonicii 
din Ruse. Anton Di
kov. putem aprecia

prezenta sa în Con
certul nr. 3 de Proko
fiev drept o demon
strație de tehnică pia
nistică. insotită de o 
largă gamă de resur
se expresive, dominînd 
dialogul cu orchestra. 
Anton Dikov este un 
artist care rezolvă cu 
maturitate întreaga 
problematică a parti
turii. oferind publicu
lui o versiune memo
rabilă a muzicii nro- 
kofieviene. în care se 
aliază discret compo
nentele atît de difici
le ale stilului compo
zitorului. în înche
ierea programului, au
diția celei de a III-a 
Simfonii de Rahmani- 
nov a confirmat im
presiile anterioare, do
vedind că întreg an
samblul. sub bagheta 
lui Alipi Naidenov. 
trăiește cu bucurie o 
asemenea muzică ge
neroasă. abundînd în 
melodii romantice, dar 
fără a pierde din ve
dere coerenta întregu
lui. Concertul Filar
monicii din Ruse ne 
lasă impresii dintre 
cele mai bune despre 
calitatea mesajului ar
tiștilor tării prietene.

C. GRIGORE

O carte ca aceasta. 
„Conceptul de critică 
literară 
trebuia 
dată nu 
juns de 
ne lase 
lucrare cu un caracter 
atît de complex. Sin
teză și deopotrivă fil
trare analitică a ra
portului dintre creația 
literară si conștiința 
ei mijlocită, critica 
reprezintă o activitate 
spirituală vitală pen
tru societate. Sintem 
departe de momentul 
în care o asemenea 
idee ar fi putut să 
pară hazardată. Dis
punem de serioase 
contribuții asupra _ ? 
nor curente de idei 
(junimism, sămănăto
rism. poporanism) și 
nu ne lipsesc nici mo
nografiile sau exege
zele consacrate mari
lor spirite de „direc
ție" : Maiorescu, Ghe- 
rea. Lovinescu.

După ce primul vo
lum (singurul apărut 
deocamdată) este
parcurs de cititor, se 
vădește că ambiția ce 
l-a călăuzit oe Florin 
Mihăilescu. autorul 
„Conceptului de cri
tică literară în Româ
nia" a fost să schi
țeze nu numai ele
mentul mobil si as
cendent al gîndirii cri
tice românești, lucru 
pe care l-a realizat 
mai mult decît satis
făcător. dar să si cu
prindă. pe baza refe
rințelor trecute în re
vistă. biruința pe care 
o repurtează concep
tul prin prisma unei 
continue evoluții teo
retice spre diferenție
re. Ar fi trebuit, după 
opinia noastră, să nu 
fie omisi poeții, eseiș
tii si scriitorii care 
contribuie la definirea 
receptivității pentru 
formele noi de artă.

Florin Mihăilescu, 
după un Început teo- 
retizant (în care fac o 
Impresie negativă re
petatele autocitări sub 
formă de trimiteri la 
propriile articole și 
prefețe ocazionale).

in România", 
scrisă. Nicio- 
vom fi de-a- 
avizati ca să 
indiferenți o

u-

abordează închegarea 
unei sistematice des
chideri la domeniul 
propriu al criticii lite
rare. Modul in care a- 
nalizează desfacerea 
de începuturi (pînă la 
1848) si. pe urmă, sub 
incidența ideilor maio- 
resciene funcția de în
drumare a criticii, de
notă reale calități ex
pozitive. Reținem ca 
binevenită sublinierea 
complementarității ma- 
iorescianismului si 
gherismului. Aportul 
lui N. Iorga. bine lă
murit. ca si acela da
torat lui Ovid Densu- 
sianu. Ciudățenii ne 
întîmpină cind Tudor 
Vianu este plasat, ală
turi de D. Caracostea. 
la critica stilistică. 
Oare „Arta prozatori
lor români" epuizea
ză sensurile contribu
ției aduse de Vianu. 
autoritate prea dotată 
ca s-o restrîngem nu
mai la domeniul stilis
tic 7 Probabil că do
rința de a dezvolta fa
țetele conceptului e-

nuntat în titlu l-a con- 
strins pe autor la com
partimentări mai rigi
de. Totuși, asemenea 
compartimentări sint 
simplificatoare. Reve
nind tot la Tudor Via- 
nu. secțiunea dedicată 
de el „Junimii" în lu
crarea scrisă în colabo
rare cu Ș. Cioculescu 
și VI. Streinu. studiile 
despre poetica emines
ciană si despre moder
nismul liric la Ion 
Barbu sau Tudor Ar- 
ghezi îl recomandă pe 
erudit 
stilist, 
os al 
rare.

Disciplina de 
intenția de a fi 
cios — vizibile în re
petate rînduri — su
feră totuși o eclipsă si 
atunci cînd autorul e- 
vocă . idealul criticii 
complete. Aspirația lui 
Ibrăileanu spre enci
clopedism ar sta sub 
semnul acesteia. Coe
renta viziunii, modela
tă de o perspectivă so
ciologică. constituie

deopotrivă 
dar si ca 
motivelor

ca 
studi- 

lite-

lucru, 
judi-

oare un argument pe 
deplin convingător sau 
mai degrabă era cazul 
să-l vedem pe 
cui 
cum propune Al. Piru. 
printre criticii „cu 
ideal" (....un critic fără
ideal are o receptivi
tate totdeauna mai re
dusă") 7 De altfel, ceea 
ce s-a numit după răz
boi „critică totală" vi
zează interferența vo
cației critice cu linia- 
mentele unei unice 
metodologii. Practic, 
duoă cum știm că 
există o critică semio
tică. alta fenomenolo
gică. informațională 
etc., nu ne mai îndoim 
de caracterul deschis 
al metodologiilor si de 
subordonarea lor după 
necesități.

Sînt destul de nume
roase paginile din 
„Conceptul de critică 
literară în România" 
scrise cu o mînă si
gură. Regîndind an
samblul mai stringent 
și mai selectiv (deci si 
mai nuantat). 
butia lui Florin 
lescu are toate 
le să devină 
mentul superior 
care avem atîta 
voie.

criti-
iesean încadrat.

asu- 
seis- 
scris 
situ- 
înal-

contri- 
Mihăi- 
sanse- 
instru- 

de 
ne-

H. ZALIS

Apologia și lacunele

Voicu- 
în afa- 
aprige 
critice.

E de domeniul evi
dentei faptul că poe
zia lui Vasile 
lescu a rămas 
ra unor Prea 
controverse
Pîrgă (1921), Poeme cu 
Îngeri (1927), Destin 
(1933). Ultimele sone
te închipuite ale lui 
Shakespeare în tradu
cere imaginară de.. 
(1964) au impus un poet 
cu un timbru original 
polarizind comentarii 
favorabile, oricum. în 
limitele adevărului. G. 
Călinescu. Al. Piru, 
Zoe Dumitrescu-Bușu- 
lenga. Ov. S. Croh- 
mălniceanu. Dumitru 
Micu au scris studii de 
sinteză fundamentale 
pentru înțelegerea

poeziei lui V. Voicules- 
cu sau au explicat în 
spiritul ideologiei mar
xiste apartenența la un 
grup literar, cultura 
scriitorului si reflexul 
ei artistic. Totuși, eseul 
lui Liviu Grăsoiu. Poe
zia lui Vasile Voicules- 
cu (Dacia. 1977). are o 
turnură polemică, prin 
nimic motivată, acu- 
zînd contemporaneita
tea si posteritatea cri 
tică voiculesciană de 
fragmentarism si sim
plificare. Fiipd vorba 
de un scriitor a cărui 
valoare s-a istoricizat, 
recentului exeget îi 
rămînea să justifice, 
să analizeze si să deli
miteze axiologic. Stu
diul însă, asa cum se 
prezintă, e o analiză

statistică a volumelor 
lui Voiculescu (p. 32— 
112) si a temelor fun
damentale (112—194), 
fără a proba originali
tatea printr-un exa
men istoric si estetic. 
Liviu Grăsoiu face do
vada unei plimbări in- 
timplătoare prin poe
zia lui Vasile Voicu
lescu. citind tot ce se 
poate cita într-un anu
mit spațiu tipografic, 
neinteresîndu-se de o 
minimă revalorificare, 
din unghiul sensibili
tății contemborane. 
sau de un accent ine
dit. Scris, probabil, cu 
intenția de a așeza pe 
autorul Destinului în 
punctul cel mai înalt 
al lirismului românesc, 
alături de Bacovia,

Arghezi. Blaga.
bu. eseul se organizea
ză după legile clasice 
ale apologiei, greu de 
acceptat in sine si cu 
atit mai mult cu cît 
afirmațiile rămîn la 
nivel adjectival. Ast
fel. Vasile Voiculescu, 
„unul dintre aleși, me
nit a se ridica in sti
ma posterității", este 
un „imagist de mare 
clasă", oferă „una din
tre cele mai interesan
te prelucrări ale mitu
lui prometeic", afișea
ză „un rar (si unic la 
noi) talent de a se de
tașa chiar de sine în
suși. de a cugeta 
ora sufletului si 
melor sale", a 
pasteluri care se 
ează „la cele mai
te cote ale poeziei 
noastre", „face... notă 
aparte prin poezii de 
mare forță a imagini
lor. rezultat al traspu- 
nerii în versuri a sen
timentului de virilitate 
copleșitoare", este au
torul volumului intitu
lat Veghe, „un volum 
exceptional", care cu
prinde poezii „aflate, 
fără nici o îndoială, 
printre marile izbînzi 
ale liricii românești 
dmtotdeauna". după 
cum în Clepsidra „se 
află poezii-unicat.,ver
suri dintre cele mai 
frumoase pe care le-a 
putut oferi pînă acum 
limba română". în ge
nere. este autorul unei 
bogate producții în 
versuri „unde se întil- 
nesc valori estetice, 
situate la un exceptio
nal nivel de realizare". 
In fine. V. Voiculescu 
este „absolut remar
cabil". are o „viziune 
unică". „horatianul 
«exegi monumentum» 
n-a fost ilustrat de 
nimeni cu atîta ardoa
re" <!). a scris „excep
ționale elegii", „este 
unul dintre cei mai in
spirați poeți ai iubirii" 
etc. etc. Mai importan
tă însă decît însirarea 
atîtor calificative de 
care, desigur, poezia 
lui Voiculescu are pu
tină nevoie, era să a- 
flăm ce ne atrage azi 
din creația poetului : 
o interpretare actuală 
modernă se impunea.

In 
zise 
soiu 
tura
a traducerii libere. In- 
terpretînd gramatical

analizele propriu- 
însă. Liviu Gră- 

se menține în la- 
descriptivului si

poezia. cum ar spune 
G. Călinescu, iscusitul 
hagiograf ii povestește 
conținutul si contabili
zează metrica, schemă 
ce se repetă pînă la 

Adept al 
cu

satietate. 
metodei narative, 
gustul depistării su
biectului unui poem, 
cercetătorul disecă la
tura 
ziei, 
tate 
fără 
dezinteresîndu-se 
genere de ceea 
particularizează si 
individualitate 
profil. Valorizarea 
poeziei lui Voiculescu 
e sărăcită apoi 
senta. în mare 
ră. a cercetării 
giei epocii, a 
telor literare, a influ
entelor primite sau 
exercitate. Dacă eseis
tul are desigur drep
tul de a nu adera la 
ideea influentei arghe
ziene în poezia 
Voiculescu — ușor 
tuși de depistat — 
putem în schimb 
subscriem la argumen
tele aduse în favoarea 
diferențierii psalmi
lor lui Arghezi de 
poeziile de inspirație 
religioasă ale lui Voi
culescu : „în fond, a- 
vem de-a face cu ati
tudini rezultate din 
structura si formația 
celor doi mari poeți ; 
în Arghezi se mani
festă fostul călugăr 
cu spaimele sale am
plificate de singurăta
te. pe cîtă vreme la 
Voiculescu se resimte 
credința adîncă si de 
neclintit a țăranului 
de la munte, pentru 
care divinitatea e un 
suport moral de prim 
ordin, care-i echili
brează viata, li alun
gă sentimentul izolării 
și-l întărește în con
vingerea nemuririi spi
ritului moștenit de la 
vechii geți" (p. 90—
91).

Situîndu-se pe pozi
ții incerte, lipsit de-o 
clară orientare filozo
fică. de spiritul știin
țific necesar 
rei opere de 
rificare literară, 
viu Grăsoiu ne 
pune. în locul unul 
studiu critic, o apolo
gie confuză, uniformi- 
zînd poezia lui Voicu
lescu prin egalitate da 
tratament.

materială a noe- 
cu o rară volup- 
a citatului. însă 

spirit selectiv, 
in 
ce 
dă 

unui

de ab- 
măsu- 

ideolo- 
curen-

lui 
to- 
nu 
să

orică- 
valo- 

Li- 
pro-

George GIBESCU

• Regăsire: SCALA — 9,15: 11,30;
13,45; 16; 18.15; 20,30, GLORIA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, CA
PITOL — 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18,15; 20,30.
• Ținutul uitat de timp: PATRIA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15. 
FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30, FAVORIT — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• A cincea pecete: CENTRAL — 
9,15; 11,45; 14,15; 16,45; 19,30.
• Căpitan la 15 ani: EXCELSIOR
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, 
LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
• Albă ca zăpada șl cei șapte 
pitici — 9,30; 11; 12,30; 14, Atît 
timp cît bate ceasul — 16; 18; 20t 
DOINA.
• Iarna bobocilor: MODERN
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30,
GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,15, VICTORIA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Salty: EFORIE — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
• Salvele Aurorei: TIMPURI NOI
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Johnny Chitara: FEROVIAR — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, ME
LODIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.
• Marele singuratic: COTROCENI 
—10; 12; 14; 16; 18; 20, VOLGA — 
9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Cidul: BUCEGI — 8,45; 12;
15,30; 19.
• Omul mafiei — 9,45; 11,45, Stra
da mare — 14, Contemporanul tău 
(ambele serii) — 16,15, Cîntînd In 
ploaie — 20,30: CINEMATECA.
• Atentatul de la Sarajevo : 
POPULAR — 15,45; 18; 20.
• Făgăduiala: BUZEȘTI — 9; 11,30; 
14; 16,30; 19, TOMIS — 9; 11,30; 
14; 16,30; 19, AURORA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Buzduganul cu trei peceți: 
ARTA — 9; 12,15; 15,30; 19, FE
RENTARI — 16; 19, GIULEȘTI — 
9; 12,15; 15,30; 19.
• Pelerina roșie: DRUMUL SĂ
RII — 16; 18; 20.
• Comoara din lacul de argint:
FLOREASCA — 9; 11; 13; 15,30;
18; 20.
• Hercule în centrul Pămîntului: 
LIRA — 15,30; 18; 20.
• Corsarul negru: PACEA — 16; 
19, COSMOS — 9,30; 15,30; 19.
• Vieți scurte: MUNCA — 9,30; 
11,30; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Zîna apelor — 9, Spada neagră
— 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15:
FLAMURA.
• Judecătorul Fayard zis „Șeri
ful”: MIORIȚA — 9; 11; 13,15;
15.30; 17,45; 20.
• Pasărea albastră — 16, Amenin
țarea — 18; 20: PROGRESUL.
• Tom și Jerry — 9,30; 14, Logod
nic pentru Anna — 11,30; 16; 18; 
20: FLACARA.
• Salvați orașul: VIITORUL - 
15,30: 17,45; 20.

teatre
• Teatrul Național București (sa
la mare): Să nu-ți faci prăvălie 
cu scară — 19,30, (sala mică): 
Romulus cel Mare — 19,30.
• Opera Română: Chopiniana,
Anotimpurile, Carmen — 19.
• Teatrul de operetă: Oklahoma
— 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala Schitu Măgureanu): 
Răceala — 19,30, (sala Grădina 
Icoanei): Interviu — 19,30.
• Teatrul Mic: Oamenii caverne
lor — 19,30.
• Teatrul de comedie: 12 oameni 
furioși — 19,30.
• Teatrul „Nottara” (sala Maghe- 
ru): Patimă fără sfîrșit — 19,30, 
(sala Studio): Viziuni flamande
— 19.
• Teatrul Glulești: Comedie fără 
titlu — 19,30.
• Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tă- 
nase” (sala Victoria): Varietăți pe 
portativ — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : La hanul cu cîntece
— 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă”: Scufița 
cu trei iezi — 10.
• Teatrul „Țăndărică” (sala Vic
toria) : O poveste cu cîntec — 10, 
Anotimpurile mînzului — 17.
• Circul București: Super-circ — 
19,30.

tv
Programul 1
16,00 Telex
16,05 Teleșcoală
16,35 Curs de limbă rusă
17,05 Pentru timpul dv. liber, vă reco

mandăm...
17.20 Arii și scene din opere
17.50 Baschet masculin: Dinamo Bucu

rești — Mobtlglrgi varese în 
„Cupa campionilor europeni". 
(Transmisiune directă de la Sala 
Floreasca).

19.20 1001 de seri
19,30 Telejurnal

• în tnttmplnarea alegerilor de 
la 20 noiembrie

19.50 Roadele politicii partidului de dez
voltare economlco-soclală a țării. 
Azi, județul Covasna.

90.10 Ora tineretului.
21.10 Telerecltal Georga Constantin
22.20 Telejurnal
Programul 1
19.50 Film serial: „Prima oră". Pre

mieră pe țară. Producție a stu
diourilor cinematografice sovietice.

11.50 Un fapt văzut de aproape
11,50 Telex
21,55 Concert simfonia
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului MANEA MÂNESCU 
Prim-ministru ,al Guvernului Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 28-a aniversări a proclamării Republicii Populare 
Chineze, am avut onoarea de a fi primit telegrama dumneavoastră de feli
citare. In numele Partidului Comunist Chinez, guvernului chinez și al po
porului chinez, precum și al meu personal, vă adresez dumneavoastră, 
Partidului Comunist Român, Guvernului Republicii Socialiste România și 
Întregului popor român sincere mulțumiri.

Folosindu-mă. de acest prilej, urez poporului frate român ca, sub con
ducerea Partidului Comunist Român, în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceausescu, să obțină succese noi și mai mari în apărarea independentei de 
stat și în opera de construire a socialismului. Sînt convins că prietenia 
revoluționară și relațiile de prietenie și colaborare dintre partidele, 
țările și popoarele Chinei și României, ce au ca bază principiile 
marxism-leninismului și internaționalismului proletar, se vor consolida și 
dezvolta necontenit.

HUA KUO-FEN
Președintele Comitetului Central 

al Partidului Comunist Chinez, 
Premierul Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Chineze

După meciul de fotbal Spania — România (2—0)

Cursa pentru calificare continuă...
CORESPONDENȚA DIN MADRID

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

FOTBAL. România - Spania (tineret) 4-0

Această zi de miercuri a fost șl 
pentru noi — cei ce-am fnsoțit la 
Madrid echipa națională de fotbal în 
foarte dificila el misiune de a juca 
a<” o partidă decisivă în fața unui 
p tener valoros șl bine pregătit — 
p< . e la fel de lungă și de grea, ca 
și pentru jucătorii înșiși.

Prima noastră preocupare a con
stituit-o. bineînțeles, lectura presei. 
Mai toate publicațiile cereau re
prezentativei spaniole victorie de 
la 3—0 in sus. pentru a avea 
cit de cît garanția calificării pentru 
turneul final al Mondialelor, progra
mat la anul în Argentina. Singur an
trenorul Ladislau Kubala, mai realist 
și mai circumspect, declara intr-un 
interviu dat revistei „As“ că un scor 
de 1—0 pentru echipa sa tn fața pu
ternicei selecționate a României ar 
reprezenta o prețioasă victorie. O vi
zită la cantonamentul tricolorilor noș
tri și multe, multe comentarii cu cei
lalți confrați, au „acoperit timpul" 
pînă la ora 21 (ora Spaniei), deci 
ora 22 de acasă.

Stadionul „Vicente Calderon" și-a 
primit oaspeții fotbaliști cu gazonul 
umed și 50 000 de spectatori. Forma
țiile — cele anunțate cu o zi înainte 
de cei doi antrenori. România : Cris
tian — Cheran, Sameș, Sătmăreanu, 
Vigu — Dumitru, Bălăci, Boloni — 
Crișan, Dudu Georgescu. Iordănescu. 
Spania : Arconada — Benites, Mi- 
gueli, Pirri, Camacho — Leal, Asensi, 
Churruca — Juanito, Ruben Cano, 
Dani.

Lovitura de începere o au fotba
liștii spanioli, dar pe noi ne intere
sează mai mult loviturile primite în 
primele minute de Vigu (la cap) și 
Boloni (la picior). După cum. desi
gur. ați văzut pe micul ecran ori ați 
auzit la radio, jocul s-a desfășurat 
o bună bucată de vreme în tensiune

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii cu dobîndă și cîștiguri în autoturisme emise de unitățile 
C.E.C. din municipiul București, ieșite cîștigâtoare cu cîte un autoturism DACIA 

1300, la tragerea la sorți pentru trimestrul III 1977.

Numărul Numărul Numărul NumărulNr. libretului de Nr. libretului de Nr. libretului de Nr. libretului decrt. economii crt. economii crt. economii economii

1. 763-139-19182 50. 760-201-6105 99. 760-202-33548 148. 765-1-28389
2. 760-202-25843 51. 760-202-19291 100. 760-207-12504 149. 761-205-49965
3. 759-1-221845 52. 760-206-9373 101. 765-1-9452 150. 731-103-33459
4. 760-1-51514 53. 760-207-21795 102. 734-103-73232 151. 731-103-53397
5. 766-201-12366 54. 765-1-21952 103. 731-103-43154 152. 731-111-18845
6. 760-202-30028 55. 764-1-4300 104. 731-106-24963 153. 761-205-36559
7. 765-1-24127 56. 731-103-18656 105. 761-205-4501 154. 761-205-53677
8. 762-202-15136 57. 731-103-48334 106. 761-205-44572 155. 761-208-51185
9. 731-103-33292 58. 731-111-4821 107. 761-208-28970 156. 761-201-9280

10. 731-103-53338 59. 761-205-24754 108. 761-208-58113 157. 762-207-29327
11. 731-111-18712 60. 761-205-48978 109. 762-207-11208 158. 766-1-36052
12. 761-205-36439 61. 761-208-41132 110. 762-207-34382 159. 766-201-10639
13. 761-205-53619 62. 761-208-61975 111. 766-1-44808 160. 762-1-39320
14. 761-208-51098 63. 762-207-21417 112. 733-110-5157 161. 762-201-15120
15. 761-201-9138 64. 766-1-22223 113. 762-1-48565 162. 762-201-38463
16. 762-207-29230 65. 766-1-49128 114. 762-201-27616 163. 762-210-12820
7. 766-1-35897 66. 762-1-23627 115. 762-202-9674 164. 762-210-34929

18-. 766-201-10511 67. 762-1-52827 116. 762-210-24141 165. 734-103-50508
19. 762-1-39124 68. 762-201-33268 117. 734-103-23496 166. 734-103-73923
20. 762-201-14794 69. 762-202-14036 118. 734-103-60716 167. 763-1-20323
21. 762-201-38396 70. 762-210-29579 119. 734-103-79255 168. 763-139-5624
22. 762-210-12606 71. 734-103-36670 120. 763-1-28819 169. 763-139-26993
23. 762-210-34867 72. 734-103-67175 121. 763-139-16517 170. 764-1-10965
24. 734-103-50276 73. 734-103-82482 122. 763-201-10325 171. 764-1-37829
25. 734-103-73834 74. 763-1-33067 123. 764-1-24766 172. 764-206-4970
26. 763-1-20144 75. 763-139-21687 124. 764-203-4863 173. 764-208-22502
27. 763-139-5466 76. 763-202-1083 125. 764-206-13876 174. 738-102-7282
28. 763-139-26928 77. 764-1-31386 126. 764-208-27852 175. 759-1-87025
29. 764-1-10564 78. 764-203-13720 127. 759-1-35892 176. 759-1-135505
30. 764-1-37748 79. 764-208-14040 128. 759-1-106776 177. 759-1-168895
31. 764-206-4707 80. 764-209-4723 129. 759-1-148930 178. 759-1-195226
32. 764-208-22389 81. 759-1-61514 130. 759-1-178572 179. 759-1-217114
33. 738-102-7167 82. 759-1-120871 131. 759-1-203594 180. 759-1-234525
34. 759-1-86629 83. 759-1-157534 132. 759-1-223952 181. 759-1-249212
35. 759-1-135345 84. 759-1-185852 133. 759-1-240196 182. 759-1-261695
36. 759-1-168777 85. 759-1-209038 134. 759-1-254003 183. 738-103-3544
37. 759-1-195115 86. 759-1-228419 135. 759-205-9028 184. 738-103-40708
38. 759-1-217010 87. 759-1-244172 136. 738-103-25653 185. 759-207-25240
39. 759-1-234441 88. 759-1-257314 137. 759-207-8083 186. 760-1-32510
40. 759-1-249146 89. 764-202-7056 138. 759-207-31319 187. 760-1-69356
41. 759-1-261634 90. 738-103-33270 139. 760-1-50140 188. 760-1-88985
42. 738-103-2619 91. 759-207-17024 140. 760-1-77726 189. 760-208-4555
43. 738-103-40629 92. 759-207-34732 141. 760-1-94129 190. 760-209-17614
44. 759-207-25133 93. 760-1-59551 142. 760-208-14437 191. 760-201-6551
45. 760-1-32270 94. 760-1-82790 143. 760-311-125 192. 760-202-19459
46. 760-1-69218 95. 760-1-97644 144. 760-201-19227 193. 760-206-9940
47. 760-1-88900 96. 760-209-8333 145. 760-202-29036 194. 760-207-21898
48. 760-208-4198 97. 737-113-9417 146. 760-206-25355 195. 765-1-22062
49. 760-209-17527 98. 760-201-23437 147. 760-207-27719 196. 760-1-38094

Titularilor libretelor de economii 
cu dobîndă si cîstlguri In autotu
risme. emise de unitățile C.E.C. din 
țară, 11 se vor acorda printr-o tra

și sub imperiul nervilor, drept pen
tru care arbitrul francez Robert 
Wurz împarte trei cartonașe galbene 
(unul spaniolului Juanito și două 
jucătorilor noștri — Boloni și Sa
meș — deși proporția putea fi in
versă !). Ca momente mai importante 
notăm : minutul 12 — Dani întoarce 
o minge și o trimite ca un bolid pe 
lingă poarta lui Cristian ; min. 27 — 
portarul spaniol rezolvă o fază fier
binte în careul său ; min. 40 — Dani 
trimite din nou puternic, dar șterge 
bara prin exterior ; min. 41 — Bălăci 
e lovit. însă reintră. Și astfel, repriza 
intîi se încheie cu un rezultat alb.

Repriza secundă a început și mai 
aprins. Echipa noastră s-a apărat 
grupat și calm, dar... numai pînă în 
minutul 75 — cînd Leal a trecut prea 
ușor de Vigu și a deschis scorul cu 
toată opoziția făcută de Sătmăreanu 
și Cristian. Apoi, peste numai 8 mi
nute, o lovitură liberă executată de 
Asensi ajunge pe neașteptate în pla
să — pecetluind scorul de 2—0 în fa
voarea gazdelor și punînd în evidență 
nesiguranța în apărare a echipei 
noastre în acest ultim sfert de oră 
al partidei. Acest rezultat nefavora
bil demonstrează, în același timp, că 
o echipă nu poate, și nu trebuie, să 
se apere la nesfîrșit...

în clasamentul grupei, echipele 
Spaniei și României se află acum la 
egalitate (cîte 4 puncte), despărțite 
doar de un gol — pe care reprezen
tativa noastră va avea posibilitatea 
să-l refacă la București, în 13 noiem
brie, în fața fotbaliștilor iugoslavi. 
Pentru aceasta, însă, va trebui să a- 
bordeze jocul în spirit mai ofensiv și 
să se afle într-o formă sportivă mai 
bună. Deci, cursa pentru calificare 
continuă...

Valerlu MIRONESCU

gere la sorti separată, care va avea 
loc astăzi 27 octombrie a.c.. 803 
autoturisme ..Dacia 1300“. Lista ofi
cială a libretelor de economii ieși

Primire la primul ministru al guvernului Cronica zilei
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovarășul 
Manea Mănescu. a primit, miercuri, 
în vizită protocolară de prezentare, 
pe ambasadorul Republicii Arabe

vremea
Iert tn tară: Vremea a fost relativ 

caldă, cu cerul variabil, mai mult no- 
ros în jumătatea de est a țării. în 
cursul dimineții în Banat, Transilvania, 
Moldova, ceața a persistat. Vîntul a su
flat slab. Temperatura aerului la ora 
14 era cuprinsă între 9 grade la Lugoj 
și 20 de grade la Drobeta Turnu Seve
rin. Apa Neagră și Tîrgu Jiu. în Bucu
rești: Vremea a fost caldă. Cerul a fost 
variabil. Vîntul a suflat slab. Tempe
ratura maximă a fost de 19 grade.

Pe stadionul Steaua din Capitală 
s-a disputat miercuri meciul dintre 
selecționatele de tineret ale Româ
niei și Spaniei, contînd pentru cam
pionatul european de fotbal rezervat 
jucătorilor sub 21 de ani. Prestînd

TIR. întrecerile prietenești dintre sportivii 
din România și R. P. Chineză

La poligonul Dinamo din Capitală 
au continuat întrecerile prietenești de 
tir dintre sportivii români și cei din 
R. P. Chineză. în proba de armă li
beră calibru redus — trei poziții, pe 
primul loc s-a clasat Lin Po, cu 
1 152 puncte, urmat de Dan Pantazi

Duminică, tradiționalul concurs de automobilism 
„MARELE PREMIU AL BUCUREȘTIULUI“

„Marele premiu al Bucureștiului" 
— cel de-al 10-lea din istoria auto
mobilismului românesc — va avea 
loc. după cum s-a mai anunțat, du
minică 30 octombrie, pe un traseu în 
premieră, cu participarea celor mai 
valoroși sportivi din țară. Tradițio
nalul concurs contează ca ultimă și 
decisivă etapă în campionatul națio
nal de viteză pe circuit, fiind organi
zat. ca de obicei în ultimii ani. de 
filiala A.C.R. București (prin comi
sia de specialitate) și asociația spor
tivă „Unirea tricolor".

Amănunte de ultimă oră ne-a fur
nizat, ieri, președintele comisiei mu
nicipale de automobilism și carting, 
tovarășul Lucian Toma. Pe lista par- 
ticipanților figurează pînă acum a- 
proape 100 de alergători, între care... 
și o femeie — clujeanca Lucia A- 
vram. în rîndul principalilor favoriți 
ai întrecerilor se află piteștenii Ște

te cîștigâtoare la această tragere, la 
sorți se va publica in ziarele „Scîn- 
teia“ și „România liberă" din 29 
octombrie a.c.

Egipt in tara noastră, Hassan Abdel 
Aal Nayel.

Cu acest prilej, primul ministru a 
avut o convorbire cordială cu amba
sadorul egiptean.

Timpul probabil pentru zilele de 28, 
29 și 30 octombrie. In țară: Vremea 
va fi relativ caldă, deși temperatura 
aerului va marca o scădere ușoară în 
jumătatea de nord-est a țării. Cerul 
va fi variabil, mai mult noros în nor
dul și estul țării, unde vor cădea ploi 
locale. în rest, ploile vor fi izolate. Vîn
tul va sufla slab pînă la moderat 
(40—50 km la oră), temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între minus 3 și 
plus 7 grade, iar maximele între 8 și 
18 grade, local mal ridicate. Ceață sla
bă. In București: Vreme relativ caldă. 
Cerul va fi variabil la început, apoi 
se va înnora treptat și va deveni fa
vorabil ploii slabe. Vînt moderat. Tem
peratura ușor variabilă.

un joc excelent, fotbaliștii români 
au obținut victoria cu scorul de 4—0 
(3—0). prin golurile înscrise de Mar
cel Răducanu (min. 8 și min. 17), 
Bărbulescu (min. 20) și Valespi 
(min. 69. autogol).

— 1 135 puncte. Proba feminină de 
armă standard a revenit sportivei 
chineze Ci Tun-sian, cu 577 puncte, 
iar cea de pistol standard coechipie
rei sale Kao Tsien-nin, cu 588 
puncte.

(Agerpres)

fan Iancovici, Petre Vezeanu, îlie Ol- 
teanu, frații Motoc, bucureștenii Eu
gen Ionescu-Cristea, Cornel Căpriță, 
Vasile Ștefan, Doru Gîndu, brașove
nii Zoltan Szentpaly, Mircea Rusescu, 
Gh. Urdea și alții/ Circuitul (in veci
nătatea ..Casei Scînteii", pe bd. Tipo
grafilor, spre cartierul Pajura) mă
soară 1 700 m. urmînd a fi parcurs 
la clasele I—VI de 17 ori. cu două 
ture mai mult decît se stabilise ini
țial, și de 10 ori la clasa VII. rezer
vată începătorilor. Concursul se a- 
nunță deosebit de atractiv, în joc 
fiind nu numai cîștigarea trofeului 
(pentru cel mai bun timp), ci și a ti
tlurilor de campioni pe 1977. în acest 
sens reține atenția faptul că. în cla
samentul general pe echipe, lupta se 
dă între echipele „Dacia Pitești" și 
„Unirea tricolor", aflate acum pe 
primele două locuri, cu un total de 
105 si. respectiv. 95 puncte. în cla
samentul general individual conduce 
Ștefan Iancovici (cu 288 p). urmat de 
Petre Vezeanu (cu 234 p). ambii de 
la Dacia Pitești. Pentru că traseul 
permite, și pentru a se spori spec
taculozitatea curselor, organizatorii 
au prevăzut plecarea simultană din 
start a mai multor automobile : pînă 
la 10.

I. D.

Dinamoviada 
de volei

în ziua a doua a competiției in
ternaționale de volei ..Dinamoviada". 
care se desfășoară în aceste zile în 
Capitală, echipele clubului Dinamo 
București au terminat învingătoare 
in intilnirile susținute cu formațiile 
clubului Dynamo Berlin.

în meciul feminin, voleibalistele 
românce au cîstigat cu 3—0. iar 
partida masculină s-a încheiat cu 
scorul de 3—1 în favoarea jucători
lor dinamovisti.

Alte rezultate : feminin : Gwărdia 
Varșovia — Ujpest Dozsa 3—1 ; Ruda 
Hvezda Praga — Levski Spartak So
fia 3—2 ; masculin. : Gwardia Varșo
via — Levski Spartak Sofia 3—0.

Turneul continuă astăzi în sala Di
namo. dimineața, de la Ora 8.30. iar 
după-amiază. de la ora 15.

În cîteva rînduri
• Echipa masculină de baschet Di

namo București susține astăzi cel 
de-al doilea meci din cadrul „Cupei 
campionilor europeni". Baschetbaliș- 
tii bucureșteni vor întîlni cunoscuta 
formație italiană Mobilgirgi Varese, 
de cinci ori cîștigătoare a trofeului.

Partida se va disputa în sala Flo- 
reasca de la ora 17,45 și va fi trans
misă în direct la Televiziune.

• Aproape 40 de boxeri juniori, re- 
prezentînd centre pugilistice din Ti
mișoara, Pitești, Craiova, precum și 
o selecționată a voievodatului Wro
claw, din Polonia, s-au întrecut în 
prima ediție a „Memorialului Gheor- 
ghe Lungu", competiție organizată în 
cadrul „Daciadei" de asociația spor
tivă C.F.R. Craiova. Cei peste 2 000 
de spectatori prezenți în Sala spor
turilor din Craiova au urmărit me
ciuri de bună calitate, cu dese faze 
spectaculoase. Primele locuri au fost 
cîștigate, pe categorii de greutate, de 
Paul Munteanu (67 kg) de la asocia
ția „Olimpia" — Craiova, Marian 
Plaszenski (71 kg) Polonia, Marian 
Tocea (75 kg) „Olimpia" — Craiova, 
Ion Joița (81 kg) — Clubul craiovean 
„Electroputere" și Teodor Boldici 
(peste 81 kg) — Clubul C.F.R. Ti
mișoara.

• La Rotterdam. în meci pentru 
preliminariile campionatului mondial 
de fotbal. Olanda — Belgia 1—0 (1—0). 
în urma acestei victorii, echipa Olan
dei s-a calificat pentru turneul final.

Miercuri dimineața a părăsit Capi
tala Agah Oktay Giiner, ministrul 
comerțului al Turciei, președintele 
părții turce în Comisia mixtă guver
namentală de cooperare economică 
dintre România și Turcia, care a 
participat la lucrările celei de-a IV-a 
sesiuni a comisiei.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de Ion Pățan, 
viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul comerțului exterior și coope
rării economice internaționale, pre
ședintele părții, române în comisie, 
de Constantin Stanciu. adjunct al 
ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
de alte persoane oficiale.

Au fost prezenți Nahit OzgUr, am
basadorul Turciei la București, mem
bri ai ambasadei.

*
Cu prilejul Zilei naționale a Ira

nului, ambasadorul acestei țări la 
București. Aii Reza Bahrami, a 
rostit miercuri o cuvîntare la pos
turile noastre de radio și televiziune.

*
Miercuri a părăsit Capitala Mirza 

Rashid Ahmad, ambasador extraor
dinar și plenipotențiar al Republicii 
Populare Bangladesh, care si-a în
cheiat misiunea în Republica Socia
listă România.

*
La Casa memorială „Tudor Arghezi" 

de la Mărțișor a avut loc. miercuri, 
simpozionul international „Specifici
tate si universalitate în creația poe
tică". organizat de Muzeul literaturii 
române, în colaborare cu Uniunea 
scriitorilor. Alături de scriitorii noș
tri. la simpozion au participat poeți 
din Bulgaria. Cehoslovacia. R.D.G., 
Iugoslavia. Polonia. Ungaria si 
U.R.S.S. Manifestarea este înscrisă în 
programul „Decadei Muzeului lite
raturii române" in scopul promovării 
largi a valorilor literare contem
porane.

în aceeași zi. sala rondă a muzeu
lui ..George Enescu" din Capitală a 
găzduit un recital de lieduri din li
rica clasică românească, organizat de 
Muzeul literaturii române si Opera 
Română.

(Agerpres)

Tabără de creație 

plastică
S-a încheiat, recent, activitatea 

celei de-a doua Tabere de creație 
plastică, organizată la Tescani — 
Bacău de către Uniunea artiștilor 
plastici. în colaborare cu filiala din 
Bacău a acestei uniuni. La dispo
ziția unui mare număr de pictori din 
întreaga tară a fost pusă Casa me
morială „George Enescu". unde în 
trecut, ca si astăzi, au compus, pic
tat si scris mari personalități ale 
culturii românești. Lucrările reali
zate la actuala ediție a taberei sînt 
inspirate din realitățile zilelor noas
tre si dedicate Conferinței Naționale 
a partidului.

. (Agerpres) .

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 26 OCTOMBRIE 1977

Extragerea I : 42 1 10 6 38
Extragerea a II-a : 33 45 39 4 3
Extragerea a III-a : 26 16 5 41 29

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 
901 981 lei. din care 324 536 lei report 
la categoria A.

Informații de la Inspectoratul general al miliției
în atenția 

șoferilor începători
Zilnic, zeci de persoane, după 

promovarea examenului, intră în 
posesia permisului de conducere auto. 
De pe acum. în medie, fiecare al 
nouălea cetățean major este posesor 
al unui permis de conducere, iar ju
mătate din efectivul total al condu
cătorilor auto a obținut permisul in 
ultimii cinci ani.

Este cunoscut că un examen, ori- 
cît ar fi de complex și exigent, nu 
poate oferi aprecieri eu valoare ab
solută referitoare la gradul de cu
noștințe ale persoanei testate. Po
trivit cercetărilor de specialitate, 
pentru a ajunge „stăpin pe vo
lan". un conducător auto trebuie 
să parcurgă cel puțin 80 000 km, 
în cele mai diferite condiții at
mosferice, de drum, de vizibilitate 
și intensitate ă circulației. Majorita
tea noilor posesori de permis sînt 
conștienți de aceste adevăruri și. ca 
atare, conduc cu prudență, sînt pon
derați la volan, străduindu-se să se 
adapteze treptat la rigorile traficu
lui complex al zilelor noastre.

Sînt însă și începători — din 
păcate nu puțini — care, dacă nu 
de îndată ce au reușit la examen, 
în tot cazul, după cîteva sute sau 
mii de kilometri rulați. își închi
puie că au pătruns toate tainele șo- 
feriei, că pentru ei nu mai există 
„secrete". Nu mai puțin de 20 la sută 
dintre accidentele grave provocate de 
conducători auto s-au datorat celor 
care au obținut permisul în ultimii 
doi ani. Tot statisticile arată că pro
porția accidentelor grave săvîrșite din 
vina șoferilor profesioniști constituie

REPUBLICA ARABĂ EGIPT

Rodește pustiul 
la vest de Nil...

La Alexandria, mărturii ale cooperării 
prietenești româno-egiptene

Pentru a alunge la Alexandria, 
marele port de ne țărmul Meditera- 
nei. călătorul plecat din Cairo are de 
ales între soseaua ce străbate veș
nic înverzită deltă a Nilului si dru
mul care, ocolind faimoasele pirami
de de la Giza. parcurge întinderi a- 
ride. rar călcate de piciorul omului. 
Deși prima variantă nare mai atră
gătoare datorită frumuseții naturale a 
regiunii mărginite de brațele fluviu
lui. cea de-a doua oferă privitorului 
o imagine impresionantă a eforturi
lor depuse de ponorul egiptean pen
tru realizarea unui mare deziderat: 
valorificarea întinderilor desertice.

Năzuința de a face să rodească pus
tiul este determinată de faptul că 
Egiptul este. în mare parte, o tară 
cu un climat uscat, lipsit de Ploi. Din 
suprafața totală de aproximativ 
1 milion kilometri pătrați, doar 4 
la sută este cultivată, restul fiind o- 
cunat de desert. Nevoia de noi te
renuri agricole se simte chiar si după 
fertilizarea celor 900 000 de feddani 
(un feddan =■ 0.42 ha), ca urmare a 
intrării in funcțiune a Barajului înalt 
de la Assuan, căci populația tării 
creste într-un ritm rapid, aiungînd în 
prezent la 38 milioane de locuitori. 
Necesitatea de 
sporire a produc
ției agricole a fă
cut ca ofensiva 
împotriva deșer
tului, declanșată 
cu ani în urmă, să ia o nouă am
ploare în ultima vreme, si aceasta 
chiar în zona pe care o străbatem.

...După ce treci dincolo de popasul 
aflat la jumătatea drumului Cairo — 
Alexandria, monotonia întinderilor 
gălbui este întreruptă brusc de ver
dele puternic al exploatărilor agri
cole. Ele alcătuiesc o parte a cunos
cutei provincii „Al Tahrir" („Elibe
rarea"). care s-a născut prin utili
zarea ne scară tot mai largă a re
surselor Nilului si a tehnicii moder
ne de cultivare a oămîntului. Mai 
exact, din albia marelui fluviu a fost 
desprins un canal — Nubaria. ale că
rui ape purtate spre nord-vest au 
fost, la rindul lor. împrăștiate prin 
zeci de canale spre nămînturile de- 
sertice. La capătul unei munci per
severente de mai multi ani. apele 
canalelor au fertilizat solul, aco
perit acum cu culturi de vită de vie. 
portocali, cereale etc. Mii de felahi 
lipsiți de pămînt s-au stabilit ne a- 
ceste locuri. înceoînd o viată nouă. 
Mai multe localități au luat ființă ; 
altele urmează la rînd. în dreapta si 
în stînga soselei întîlnim șantierele 
viitoarelor orășele, cu clădiri coche
te. care oferă o imagine elocventă a 
transformărilor continue care au loc 
în provincia „Al Tahrir".

...Aceste secvențe oglindesc doar o 
Parte a eforturilor depuse de po
porul egiptean pentru valorificarea 
pămînturîlor desertice de la vest de 
Nil. în cursul anului 1976. președin
tele Anwar El Sadat a inițiat o vas
tă acțiune pentru extinderea supra
fețelor locuite dincolo de îneusta vale 
a fluviului, prin fertilizarea a noi 
sute de mii de feddani în diferite re
giuni ale tării, si în special în Deșer
tul Occidental, coasta Mediteranei sl 
Sinai. Președintele republicii a pre
conizat. totodată, construirea unor 
importante centre urbane în zonele 
desertice. care să reducă afluxul de 
populație spre capitală. Cel mai mare 
dintre aceste orașe. — „El Sadat" — 
va fi construit la 70 km nord-vest de 
Cairo, ne drumul din desert sore A- 
lexandria. Viitorul centru urban, care 
urmează să atingă în anul 2000 o 
populație de 500 000 locuitori, va 
fi si un centru industrial : el va 
dispune de o uzină siderurgică cu o

însemnări de călătorie

BULETIN RUTIER
13,6 la sută din total, iar din vina 
șoferilor amatori 26 la sută.

Dincolo de cauzele generale ale aces
tei situații există și un șir de 
cauze particulare. Conducătorii auto 
profesioniști sînt pregătiți cu to
ții în școli de șoferi, ceea ce 
nu se poate spune în aceeași măsu
ră în privința amatorilor ; șoferii 
profesioniști dobindesc mai repede 
experiență și reflexe decît amatorii, 
pentru că sînt continuu la volan, 
șoferii profesioniști se găsesc. în 
majoritatea lor, sub controlul unor 
factori de conducere (șefi de garaje, 
revizori tehnici), trăiesc în mediul 
conducătorilor auto și se perfecțio
nează sub influența acestora.

Lumina farurilor
„Orbirea" constituie unul din prin

cipalele pericole ale circulației pe 
timp de noapte. Este drept că în 
ultimii ani s-au realizat progrese 
atît in ce privește reglarea farurilor, 
cît și în folosirea corectă a lumini
lor. Pe arterele rutiere circulă, to
tuși, un mare număr de autovehicu
le cu farurile dereglate sau cu becu
rile acestora arse, fenomen ce în
greunează mult circulația pe timp de 
noapte, cu deosebire în condițiile de 
circulație specifice sezonului actual 
(ceață, ploaie, lapoviță etc.).

De cele mai multe ori orbirea se 
datorește acelor șoferi care mențin 
faza lungă a luminii farurilor la 
lntîlnirea cu autovehiculele ce vin 
din sens opus. Deși este cunoscut cît 
de dăunătoare este această abatere 
nu numai de la regulamentul de 
circulație — dovadă că circa o trei
me din accidentele ce au loc pe 

producție de 400 000 tone de oțel sl 
una chimică ce va utiliza bogatele 
zăcăminte de sare de la Wadi Na- 
trum.

Proiectele de transformare a De
sertului Occidental înglobează, de a- 
semenea. efectuarea de prospecțiuni 
geologice, construirea de centre in
dustriale si agrare, realizarea celui 
mai grandios obiectiv al Egiptului 
contemporan — electrificarea depre
siunii Qattara din centrul acestui de
sert. Proiectul, a cărui realizare va 
încene în cursul anului 1978. preve
de legarea depresiunii (aflate la 155 
m sub nivelul mării) cu Mediterana 
printr-un canal de circa 60 km și 
construirea imul sistem de instalații, 
care vor furniza un volum de ener
gie electrică de 4—5 ori mai mare 
decît hidrocentrala de la Assuan.

...Dincolo de provincia ..Al Tahrir", 
decorul redevine monoton. Pe dis
tante de kilometri nu se zărește ni
mic în afara întinderilor nesfîrsite de 
nisip pînă în momentul cînd la o- 
rizont începe să se profileze ima
ginea Alexandriei, cel de-al doilea 
oraș ca mărime si importantă al tă
rii. Portul său. unde poposesc nave 
din toate colturile lumii, efectuează 

cea mai mare par
te a schimburilor 
comerciale cu
străinătatea. El
urmează să cu
noască o puternică 

dezvoltare în cursul planului de cinci 
ani 1978—1982. cînd — ca rezultat al 
operațiunilor de extindere si moder
nizare începute nu de mult — capa
citatea Sa va creste de la 10 mili
oane tone în prezent la 15 milioane 
tone. Se va amplifica, de asemenea, 
forța sa industrială La Alexandria, 
unde se realizează o treime din pro
ducția industrială a tării, va fi con
struit un mare combinat siderurgic 
si va acționa cu întreaga sa capacita
te conducta petrolieră Suez — Medi
terana. dată în funcțiune la începu
tul anului curent.

...Alexandria evocă. în mod con
cludent. dezvoltarea rodnicei coope
rări româno-egiptene. La El Mex, 
puternică cetate industrială, a fost 
inaugurată în urmă cu patru ani cea 
mai mare uzină de produse sodice 
din Africa si din întregul Orient 
Mijlociu, realizată în colaborare cu 
tara noastră si care se afirmă ca un 
obiectiv de seamă al industriei na
ționale din tara prietenă. Produsele 
ei se bucură de cele mai bune apre
cieri pe plata egipteană. Portul de la 
extremitatea vestică a deltei Nilului 
este, de asemenea, un punct tradițio
nal al schimburilor comerciale din
tre cele două țări, care cunosc. In 
ultimii ani. o continuă extindere, ca 
urmare a traducerii în viată a acor
durilor si înțelegerilor realizate cu 
prilejul întilnirilor dintre președinții 
Nicolae Ceausescu si Anwar El Sa
dat. „Linia maritimă. între actualele 
orașe înfrățite Alexandria si Con
stanta — scria nu de mult cotidianul 
„Journal d’Egypte" — a contribuit e- 
inorm la dezvoltarea relațiilor co
merciale si de prietenie dintre Egipt 
6i România".

Rezultatele obținute pînă în pre
zent în domeniul conlucrării, ca si 
perspectivele largi deschise de înțe
legerile la nivel înalt, constituie tot 
atîtea temeiuri de a considera că 
prietenia si colaborarea româno-e- 
eioteană. întemeiate ne stimă și în
credere reciprocă, vor cunoaște un 
curs mereu ascendent. în avantajul 
ambelor țări si popoare, al păcii si 
înțelegerii internaționale.

Nicolae N. LUPU

- Direcția circulație
timp de noapte se comit din cauza 
sau sub influenta „orbirii" — ci și 
de la normele comportării rutiere 
civilizate, totuși asemenea cazuri 
sînt destul de frecvente. În caz de 
orbire, conducătorul auto să oprească 
cit mai aproape de acostament pen
tru a evita lovirea unui vehicul, pie
ton sau alt obstacol, pe care nici cel 
mai bun ochi nu-1 poate observa în 
asemenea condiții.

Este interesant de cunoscut că 
lumina de drum a farurilor în stare 
bună de funcționare permite ob
servarea unui pieton de la o dis
tanță de circa 100 m, iar a unui bi
ciclist care folosește o sursă re
flectorizantă. de la circa 300 m.

în momentul cînd din sens opus 
se apropie un autovehicul tot cu 
lumina de drum, aceste distanțe se 
reduc, în cazul pietonului la 50 m, 
iar al biciclistului la circa 250 m. 
Cînd cele două autovehicule se a- 
propie sub 200 m și ambii conducă
tori auto trec pe lumina de întîlni- 
re, pietonul se observă la numai 
20 m. iar biciclistul la 125 m.

Distanțele prezentate mai sus se 
reduc atunci cînd starea de uzură a 
elementelor farului este avansată 
sau reglarea luminii acestora este de
fectuoasă. La reducerea acestor dis
tanțe contribuie și alți factori, cum ar 
fi : oboseala șoferului, condițiile me
teorologice, starea de curățenie a 
parbrizului, Iluminarea puternică a 
aparatelor de bord ete.

Aceste elemente explică de ce 
odată cu trecerea pe lumina de în- 
tîlnire este necesară reducerea vi
tezei și chiar pregătirea pentru a 
frîna în cazul apariției bruște a 
unui obstacol.

• BETON TERMIC, 
în R.S.S. Bielorusă a fost pusă 
la punct tehnologia unui beton 
bun conducător de electricitate 
cu ajutorul căruia pot fi încăl
zite locuințele și poate fi topită 
zăpada de pe șosele. Noul ma
terial de construcție nu conține 
nici un fel de metal, ci fibre 
foarte subțiri de cărbune care 
pot fi încălzite cu energie elec
trică.
• „MINA ELECTRO

NICĂ". Oamenii de știință 
suedezi au pus la punct o 
„mînă electronică", apreciată ca 
o proteză aproape perfectă. 
Greu de deosebit la prima ve
dere de o mînă normală, pro
teza este dirijată direct de cre

ierul purtătorului și poate efec
tua șase mișcări diferite. După 
experimentări care au durat 12 
ani, această „piesă de schimb" 
este In prezent testată în cazul 
a patru bărbați în Goteborg. 
Mîna artificială poate să renun
țe la greoaiele sisteme hidra
ulice de mișcare ; ea este acțio
nată de minusculi electromotori 
implantați, curentul electric 
fiind livrat de o centură cu 
baterii care se poartă sub Îm
brăcăminte. Un electrod perfec
ționat, prins pe ciot, preia im
pulsurile electrice pe care creie
rul le trimite prin mușchii bra
țului spre mîna amputată. A- 
ceste comenzi sînt filtrate și 
amplificate, iar apoi conduse 
spre mușchii artificiali ai mîtnii 
de înlocuire. Acolo, comenzile,

• BITUM PENTRU 
CREȘTEREA GAZONU
LUI. întreprinderea din Mar-

cu o lntîrziere de numai o se
cundă, declanșează mișcările 
dorite.

află un satelit ce înconjoară 
Pămîntul la o înălțime între 800 
și 1 200 de km. cu o exactitate 
de plus/minus 30 de centimetri.

seburg (R.D. Germană) pentru 
fertilizarea solului a elaborat 
un procedeu de amenajare ra
pidă a zonelor verzi. O emulsie 
de bitum-latex, amestecată cu 
îngrășăminte și cu sămînță de 
iarbă, este împrăștiată, prin mij
loace mecanice, pe terenurile 
degradate. O tehnică comple
mentară asigură buna dezvoltare 
a semănăturilor. în acest mod 
sînt economisite importante fon
duri și timp de muncă.

• TELEFON PENTRU 
SURZI. La adunarea anuală a 
Asociației surdo-muților din 
R.F. Germania a fost prezentat 
un telefon cu dispozitiv de scris 
care permite convorbiri între 
surzi. Dispozitivul se prezintă 
sub forma unui telex miniatu
rizat și poate fi atașat la orice 
telefon normal. După ce se 
face numărul de telefon, comu
nicarea este bătută pe clape și 
poate fi citită pe un dispozitiv 
de recepție la celălalt capăt al 
firului. Apelul se face cu aju
torul unei lămpi electrice.

• PRECIZIE IN MĂ
SURAREA TIMPULUI. La 
Școala superioară tehnică din 
Varșovia a fost elaborat un dis
pozitiv de înaltă performanță 
tehnică ce permite măsurarea 
timpului cu o exactitate de 
0.00000002 secunde. Dispozitivul 
urmează să fie folosit la stațiile 
de observare a evoluției sateli
ților artificiali ai Pămîntului. 
Prin măsurarea exactă a. timpu
lui parcurs de la emiterea unei 
raze de laser pînă la reflectarea 
ei de către un obiect se poate 
determina distanta la care se

• GOSPODĂRIE RU
RALĂ IN METROPOLĂ. 
Consiliul orășenesc al Londrei a 
permis unuia din cei opt mi
lioane de locuitori ai metropolei 
să se autoaprovizioneze cu pro
duse agricole. David Wickers, 
autor de cărți privind autoapro- 
vizionarea în marele oraș, in
tenționează ea, prin experimen
tele sale, să strîngă date pentru 
o nouă carte. în acest sens, el 
urmează să plaseze pe acoperi
șul casei sale stupi de albine, 
în pivniță să amenajeze un iaz 
cu crapi, să crească ciuperci.

iepuri de casă șl găini. De ase
menea, el și-a propus să con
struiască o mică seră care să 
fie încălzită cu energie solară.

• PENTRU COMBA
TEREA INUNDAȚIILOR, 
în Ungaria, un prim program 
de protecție împotriva inunda
țiilor, inițiat în I960, va fi reali
zat în întregime pînă în 1980. 
Va fi construită o linie de pro
tecție de 2 310 km, care va 
Îngloba 55 la sută din lungimea 
cursurilor de apă ale Ungariei. 
Pe baza experienței dobîndite 
în cursul traducerii în viață a 
acestui program, specialiștii ma
ghiari elaborează al doilea pro

gram de combatere a inunda
țiilor pe perioada 1980—1990.

• GUANUL ALB 
ÎNCĂ TRĂIEȘTE. Orn,t01t'- 
gul american John O’Neill a 
descoperit în nord-vestul Peru
lui o pasăre considerată, timp 
de o sută de ani, dispărută. 
Este vorba de „guanul alb", 
ultimul exemplar din această 
specie fiind văzut tn 1877 în 
America de Sud. O’Neill a ob
servat opt asemenea păsări, 
lungi de aproximativ 60—65 
centimetri, în apropierea unui 
sat peruan. Ornitologul ameri
can presupune că în nord-vestul 
Perului ar mai trăi sute de pă
sări din această specie.
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Consiliul de Securitate dezbate 
situația gravă din Africa de Sud 
înfierînd fărădelegile rasiștilor, România este solidară 

cu lupta dreaptă a populației oprimate

NAȚIUNILE UNITE 26 — Trimi
sul nostru special transmite : Luînd 
cuvintul in Consiliul de Securitate, 
care dezbate situația de gravă în
cordare din Africa de Sud, reprezen
tantul permanent al României la 
Națiunile Unite, ambasadorul Ion 
Datcu, a arătat că noile atrocități 
comise de autoritățile de la Pretoria 
împotriva populației majoritare de 
culoare, intensificarea represiunilor 
împotriva luptătorilor pentru liber
tate, măsurile de interzicere a unor 
importante organizații africane și a 
unui număr de publicații din Africa 
de Sud vin să confirme, o dată în 
plus, că regimul minoritar sud-afri- 
can este hotărît să nu renunțe de 
bunăvoie la politica sa de apartheid 
și de opresiune rasială și că, în dis
perarea sa în' fața luptei pentru ega
litate și dreptate socială, devine tot 
mai brutal și inuman.

Subliniind că politica de segrega
ție rasială a regimului de la Preto
ria, actele criminale împotriva luptă
torilor pentru libertate, împotriva în
tregii populații de culoare din Africa 
de Sud constituie o negare brutală 
a drepturilor elementare ale poporu
lui sud-african, o sfidare la adresa 
opiniei publice internaționale și o 
încălcare flagrantă a principiilor și 
normelor Cartei O.N.U., vorbitorul a 
relevat că efectele unei asemenea 
politici, starea explozivă a situației 
din Africa de Sud și Africa australă 
în general constituie o gravă ame
nințare la adresa păcii din zonă, cu 
repercusiuni imprevizibile pentru pa
cea și securitatea mondială.

In opinia României, abolirea poli
ticii de apartheid, înlăturarea stării 
de tensiune din această parte a con
tinentului african constituie un im
perativ de maximă urgență. Consiliul 
de Securitate nu mai poate întîrzia 
în Îndeplinirea răspunderilor sale cu

• Steve Biko a decedat în urma torturilor
— relevă rezultatele autopsiei

PRETORIA. steve Biko. liderul 
tineretului de culoare din R.S.A., 
mort la 12 septembrie într-o închi
soare sud-africană. a sucombat dato
rită unei traume cerebrale nrovocate 
de răni — indică rezultatele autop
siei. citate de agenția United Press 
International. Se relevă că rănile 
care au antrenat moartea lui Biko 
au putut fi comise într-un interval 
cuprins între opt zile si 12 ore îna
intea decesului.

Raportul final privind autopsia 
liderului african a fost remis, marți, 
guvernatorului general al Trans- 
vaalului. care va decide dacă este

• Proces intentat militantei Winnie Mandela
Autoritățile rasiste sud-africane au 

Înscenat un nou proces militantei de 
culoare Winnie Mandela. Ea a fost 
acuzată de încălcarea restricțiilor 
care i s-au impus după stabilirea 
domiciliului fortat în localitatea 
Bradfort, la 300 kilometri de orașul 
Soweto. Alte patru femei albe care 
au refuzat să depună mărturie in
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Raportul privind consecințele cursei înarmărilor 
abordat cu prioritate în dezbaterile asupra dezarmării

în Comitetul politic al Adunării 
Generale a O.N.U. continuă dezbate
rile asupra problematicii de însemnă
tate vitală a dezarmării. Atenția deo
sebită pe care țările membre ale or
ganizației o acordă acestei probleme 
reiese cu prisosință și din faptul că ea 
formează obiectul a nu mai puțin de 
17 puncte de pe ordinea de zi a ac
tualei sesiuni, cifră profund semnifi
cativă deopotrivă pentru implicațiile 
extrem de grave ale acumulării unor 
arsenale militare tot mai mari, ca și 
pentru necesitatea, resimțită tot mai 
acut de popoarele lumii, de a se pune 
capăt cit mai grabnic unui asemenea 
fenomen.

Intervențiile de pină acum impun 
atenției, dincolo de diversitatea po
zițiilor vorbitorilor, un aspect asupra 
căruia ne propunem să stăruim. Este 
vorba de faptul că din lista celor 17 
puncte nu s-a stabilit, potrivit proce
durii convenite, o ordine a priorită
ților, cei ce iau cuvintul avind latitu
dinea să se oprească asupra unora sau 
altora din acele aspecte pe care le 
consideră, firește, mai importante. Or, 
nu există vorbitor care, in ansamblul 
intervenției sale, să nu se fi referit, 
pe larg, la un aspect fundamental, și 
anume, la consecințele economice și 
sociale ale cursei înarmărilor, la e- 
fectele ei extrem de dăunătoare asu
pra intereselor păcii și securității 
mondiale — așa cum sînt ele expuse 
în raportul pe această temă al secre
tarului general al O.N.U., elaborat de 
un grup de experți, sub președinția 
unui reprezentant al țării noastre, îij- 
suși raportul fiind, așa cum se știe, 
rezultatul unei inițiative românești.

Manifestînd un înalt spirit de res
ponsabilitate față de destinele ome
nirii, România militează activ pen
tru oprirea cursei înarmărilor și în
făptuirea dezarmării generale și, in 
primul rînd, nucleare. Așa cum este 
cunoscut, Congresul al XI-lea al 
P.C.R. a elaborat un amplu și cu
prinzător program care, ținind seama 
de realitățile actuale, preconizează 
măsuri efective de reducere a înar
mărilor, care să conducă, treptat, 
spre obiectivul fundamental al de
zarmării generale. Poziția României 
socialiste a fost reafirmată din nou 
in cadrul actualei sesiuni a Adunării 
Generale, subliniindu-se că, în condi
țiile creșterii capacității de distru
gere a armamentului modern, o secu
ritate autentică nu poate fi asigurată 
decit prin dezarmare.

în cadrul dezbaterilor din Co
mitetul pentru problemele poli
tice si de securitate. România a sub
liniat din nou importanta deosebită 
ce revine sesiunii speciale a Adu
nării Generale dedicate dezarmării. 

privire la asigurarea păcii, securi
tății și colaborării internaționale. 
Simpla reafirmare a prevederilor re
zoluțiilor precedente nu va putea să 
amelioreze situația gravă creată în 
zonă. Noile măsuri ce vor fi conve
nite vor trebui să ofere și garanția 
îndeplinirii lor, să asigure participa
rea întregii populații din Africa de 
Sud, pe baze egale, fără deosebire 
de rasă, culoare și credință, la făuri
rea propriului destin. Aceasta presu
pune ca ele să vizeze abolirea apart
heidului și a cauzelor care generea
ză practicile segregaționiste, și nu o 
reformă a sistemului de apartheid 
instituționalizat de regimul de la 
Pretoria. în această privință, Carta 
oferă mijloacele ce urmează a fi fo
losite atunci cînd pacea și securita
tea lumii sînt în pericol, iar repre
zentanții africani, ceilalți oratori au 
făcut o serie de sugestii care merită 
o examinare atentă din partea con
siliului.

în încheiere, reprezentantul țării 
noastre a arătat : înfierînd cu ener
gie fărădelegile regimului rasist din 
Africa de Sud, România își exprimă 
încrederea in victoria luptei drepte a 
populației sud-africane.

★
La cererea unor state africane, 

Consiliul de Securitate a audiat, în 
cadrul dezbaterilor sale, pe reprezen
tantul Congresului Național African 
din Africa de Sud (A.N.C.), care a 
arătat că lupta populației majoritare 
din R.S.A. pentru crearea unui stat 
democratic, pe baze nerasiale, a in
trat într-o etapă decisivă. Repre
siunile crîncene ale regimului con
dus de John Vorster amintesc de 
cele ale regimului hitlerist, față de 
care actualul premier sud-african nu 
șl-a ascuns simpatia — a arătat vor
bitorul.

cazul să se deschidă o anchetă ju
diciară pe această temă. Autoritățile 
sud-africane nu au dat încă publi
cității raportul, dar surse bine infor
mate. reluate de agenția France 
Presse. relevă că el confirmă datele 
apărute deja în presa din multe țări, 
potrivit cărora Steve Biko si-a pier
dut viata ca urmare a unor leziuni 
la creier.

Moartea lui Steve Biko. considerat 
ca ..părintele spiritual" al mișcării 
antiapartheid a tineretului sud-afri
can, a provocat un val de proteste în 
întreaga lume.

acest proces au fost condamnate la 
închisoare.

Winnie Mandela, soția cunoscutului 
militant de culoare Nelson Mandela, 
condamnat de autoritățile de apart
heid la închisoare pe viată, face 
parte din conducerea unei organiza
ții din Soweto, care a fost interzisă 
de regimul rasist săptămina trecută.

care va avea loc în mai—iunie 
anul viitor. In concepția Româ
niei, se impune ca sesiunea specială 
să se încheie prin adoptarea urmă
toarelor documente : o declarație 
asupra dezarmării, care, analizînd 
situația existentă pe planul cursei 
înarmărilor și al negocierilor de de
zarmare. să stabilească principii de 
negociere, obiective și priorități ale 
acestora, tactica și strategia negocie
rilor de dezarmare, indiferent de fo
rul în care au loc un program de 
acțiune eșalonat în timp, care să cu
prindă ansamblul măsurilor de dezar
mare, nucleare și convenționale, 
abordind această tematică de la sim
plu la complex și conducînd, in ul
timă instanță, la încheierea unui tra

• Falsul „echilibru al terorii": dezvoltarea arsenalelor nu poate duce la 
securitate, ci este un factor de alimentare a neîncrederii și tensiunii

• In timp ce s-au cheltuit 6 000 miliarde de dolari pentru înarmări, nu s-a putut 
realiza un fond de 6 miliarde destinat combaterii subdezvoltării

• Popoarele așteaptă nu proliferarea rezoluțiilor și declarațiilor de intenții, ci 
trecerea la măsuri concrete de dezarmare

tat de dezarmare generală și com
pletă, sub un control international 
strict și eficace ; un document refe
ritor la structurile de negociere, care 
să creeze mecanisme viabile inves
tite cu deplină autoritate, flexibile 
și bazate pe reguli de procedură și 
metode de lucru democratice, ofe
rind tuturor statelor interesate posi
bilitatea de a participa la negocierile 
de dezarmare in condiții de egali
tate.

Este o realitate tragică, și toți cei 
care au luat cuvintul. fără excepție, 
s-au referit la acest lucru, că datele 
și cifrele — actualizate față de 1971, 
cind a fost elaborat primul raport a- 
supra consecințelor cursei înarmărilor 
— arată ce poveri uriașe și ce pri
mejdii generează acumularea nestăvi
lită de arme cu o forță distructivă 
mereu sporită. Aceste date — despre 
care s-a relatat în presa noastră pe 
larg și asupra cărora nu intenționăm 
să revenim — au servit ca suport fap
tic majorității intervențiilor, pe baza 
lor fiind, totodată, reluate sau adinci- 
te un șir de concluzii fundamentale 
ale raportului.

Una din aceste concluzii se referă, 
așa cum se știe, 1a relația nemijlocită 
și influența reciprocă dintre cursa 
înarmărilor și securitate. Departe de

Conferința general-europeană de la Belgrad

România militează statornic pentru intensificarea schimburilor
de valori materiale și spirituale între statele europene

BELGRAD 26. — Trimisul special 
Agerpres transmite : în organul de 
lucru privind cooperarea în dome
niul economic si al schimburilor co
merciale, discuțiile s-au concentrat 
asupra rolului informației economice 
și comerciale, al contactelor de afa
ceri. în general asupra măsurilor 
menite să asigure o mai bună cu
noaștere a posibilităților și nevoilor 
concrete ale partenerilor în procesul 
de încheiere de contracte comerciale
și de cooperare economică.

Luînd cuvintul în acest organ de 
lucru, reprezentantul țării noastre a 
prezentat pe larg gama de informa
ții și date economice și comerciale 
pe care le difuzează România, date 
care își găsesc o prezentare și o 
fundamentare în planurile cincinale, 
precum și în documentele care se 
referă la o perioadă de timp mai 
mare. De o deosebită importanță in 
activitatea de cunoaștere a gradului 
de dezvoltare economică a țărilor 
europene, precum și în aceea de 
stabilire de noi raporturi economice 
s-a dovedit activitatea de organi
zare de tîrguri și expoziții periodice, 
simpozioane, mese rotunde etc. în 
țara noastră au avut loc recent trei 
mari manifestări economice cu parti
cipare internațională: 
a expoziției tehnice 
„Tehno-Expo", ediția 
Tirgului internațional 
Salonul internațional 
care asigură participarea a peste 900 
de exportatori și producători din 
lumea întreagă și, în primul rînd, 
din țările participante la C.S.C.E.

ediția a Il-a 
internaționale 

a IV-a a 
„TIBCO" și 
al chimiei,

★
în organul de lucru privind coo

perarea in domeniile culturii, edu
cației, schimbului de informații și 
contactelor umane, delegatul român

agențiile de presă transmit:
Declarația sovieto—india- 

jjg, semnată de Leonid Brejnev, se
cretar general al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., și primul mi
nistru al Indiei, Morarji Desai, ex
primă hotărîrea celor două țări de 
a dezvolta prietenia și colaborarea 
și de a continua eforturile în vede
rea întăririi păcii și securității in
ternaționale. U.R.S.S. și India se de
clară în sprijinul transformării O- 
ceanului Indian într-o zonă a păcii, 
potrivit năzuințelor popoarelor din 
regiune.

Plenara C.C. al P.C. Por
tughez a avu^ I°c ta Lisabona. 
Partidul apreciază că. dacă nu se 
vor organiza alegeri generale anti
cipate. trebuie să aibă loc „negocieri 
politice pentru a defini o nouă po
litică si un nou guvern", a declarat 
secretarul general al P.C.P.. Alvaro 
Cunhal. nrezentind concluziile dez
baterilor plenarei in cadrul unei con
ferințe de presă. Singura condiție pusă 
de comuniști — a spus el — este res
pectarea regimului democratic actual.

a duce la realizarea unei securități 
a statelor, cursa înarmărilor, si în 
primul rind a înarmării nucleare, 
constituie un factor fundamental al 
sporirii neîncrederii și tensiunii, al 
ascuțirii divergențelor, o frină in 
calea destinderii politice. Demon-, 
strind lipsa de temeinicie a teoriei 
așa-zisului „echilibru al terorii" . sau 
„balansului nuclear", reprezentantul 
Italiei sublinia pe bună dreptate, 
alături de alți vorbitori, necesitatea 
ca întreaga comunitate internațio
nală să-și ridice glasul împotriva 
tendinței de a căuta stabilirea echi
librului de putere la niveluri de 
înarmări tot mai înalte și evidenția 
totodată că „dezarmarea și controlul 
armamentelor trebuie să devină o

De la trimisul 
nostru special

caracteristică esențială și vitală a re
lațiilor internaționale".

Este semnificativ, de altfel, că a- 
ceastă legătură nemijlocită securita
te—dezarmare, ca și o serie de date 
cuprinse în raport cu privire la ma
rile pericole pe care’ le comportă a- 
cumularea de armament în Europa, 
au fost invocate în mesajul adresat 
de secretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, reuniunii de la Belgrad a 
reprezentanților țărilor participante 
la Conferința general-europeană, 
pentru a ilustra necesitatea unor 
măsuri corespunzătoare de dezar
mare și dezangajare militară, ca ele
ment esențial al unei autentice secu
rități pe continent.

Imperativul dezarmării este cu atit 
mai arzător cu cit, după cum au 
sesizat practic toți cei care au luat 
parte pină acum la discuții, spirala 
cursei înarmărilor sustrage scopurilor 
productive resurse materiale și uma
ne uriașe, în condițiile în care de

a prezentat poziția țării noastre în 
legătură cu importanța cooperării in 
aceste domenii și inițiativele Între
prinse in România pentru aplicarea 
prevederilor corespunzătoare ale 
Actului final. După ce a menționat 
că Actul final al C.S.C.E. a fost, 
difuzat pe larg în țara noastră, el 
a subliniat că prevederile acestui 
document au făcut obiectul unor 
simpozioane, colocvii și mese rotunde 
organizate în România, care au a- 
nalizat detaliat importanța și semni
ficația istorică a Actului final pen
tru edificarea securității și dezvol
tarea cooperării în Europa. Colocvii 
bilaterale pe aceeași temă au fost 
organizate atît cu specialiști sovie
tici, cit și americani. In scopul dez
voltării colaborării culturale, asigu
rării unei mai bune cunoașteri a 
valorilor spirituale ale fiecărui popor, 
în România funcționează centre cul
turale și biblioteci deschise de unele 
țări semnatare ale Actului final, așa 
cum există asemenea instituții româ
nești in țările respective. Au fost 
menționate Biblioteca franceză, cea 
italiană și cea americană de la Bucu
rești șl centrele culturale românești 
de la Roma și New York. S-a a- 
mintit, de asemenea, că, în ultimul 
timp, România a încheiat convenții 
de deschidere a unor noi centre și 
biblioteci cu Bulgaria, Cehoslovacia, 
Iugoslavia, Polonia, R.F.G. și Un
garia. A fost menționată și expe
riența tării noastre în ce privește co
laborarea in domeniul radioului, te
leviziunii, între agențiile de presă 
și organizațiile de ziariști, care con
tribuie Ia o mai bună cunoaștere 
reciprocă a valorilor materiale și 
spirituale, a trecutului istoric, a le
găturilor de prietenie și colaborare 
ce se dezvoltă între țara noastră și 
țările participante la C.S.C.E.

In cadrul manifestărilor con
sacrate centenarului Indepen
dentei de stat a României, la 
Istanbul a avut loc vernisajul 
expoziției românești de acuare
le și desene.

Convorbiri polono-iugo- 
SlUVO. comun’<’atul privind vizi
ta oficială în Polonia a lui Veselin 
Giuranovici. președintele Consiliului 
Executiv Federal al R. S. F. Iugo
slavia, se subliniază că părțile s-au 
informat reciproc asupra situației 
interne și construcției socialiste din 
cele două țări.

Remaniere guvernamen
tală în Egipt. Președintele An
war El Sadat a procedat la o rema
niere a guvernului condus de primul 
ministru Mamdouh Salem. Numărul 
membrilor..i;'.binetului a fost redus 
de la 34 la 30. 10 miniștri au fost eli
berați din funcțiile lor și au fost in
cluși in guvern șapte noi titulari.

calajele economice se adîncesc con
tinuu, subdezvoltarea afectind două 
treimi din omenire. Este de necon- 
ceDut — arăta în acest sens repre
zentantul unei tari africane — că in 
timp ce de la sfirsitul celui de-al 
doilea război mondial costul direct al 
înarmărilor a depășit fantastica sumă 
de 6 000 miliarde de dolari, să nu fie 
nici pină acum posibilă constituirea 
fondului de mult propus. în valoare 
de numai 6 miliarde dolari, pentru 
stabilizarea prețurilor mărfurilor — 
fond care ar constitui un serios 
sprijin pentru țările in curs de dez
voltare. La fel de edificator este și 
calculul reamintit de către delegatul 
polonez, și anume că numai chel
tuielile militare globale într-un sin

gur an — anul trecut — circa 350 
miliarde dolari — echivalează, la rit
murile actuale, cu întregul ajutor 
pentru țările in curs de dezvoltare 
pină dincolo de anul 2000. „Oare 
trebuie să credem că producția de 
arme destinate distrugerii civilizației 
este mai importantă deeît crearea 
unei vieți mai bune pentru popoarele 
planetei ?“ — a intrebat reprezentan
tul ghanez, cuvintele sale fiind de 
fapt ecoul gindurilor tuturor țărilor 
lumii a treia.

Continuarea neînfrînată a cursei 
înarmărilor — au subliniat mulți 
vorbitori, reluind o altă idee impor
tantă din raport — are efecte nefaste 
în ce privește problema subdezvol
tării și prin aceea că, generînd o 
stare de spirit de insecuritate, de
termină și țări in curs de dezvoltare 
să recurgă la măsuri de întărire su
plimentară a mijloacelor lor de apă
rare, le atrage in virtejul acestei 
curse. Or, folosirea în aceste scopuri 
a resurselor financiare și materiale 
— și așa reduse — ale țărilor in 
curs de dezvoltare duce, evident, la 
adincirea prăpastiei dintre bogați și 
săraci, transferul de arme croind 
totodată și o stare de dependență a 
ultimilor față de primii — după cum 
aprecia reprezentantul Nepalului.

Contacte diplomatice 
în legătură cu problemele 

Orientului Mijlociu
CAIRO. — Președintele Egiptului, 

Anwar El Sadat, a conferit cu pre
ședintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei (O.E.P.), Y’asser Arafat, care 
se află la Cairo. întrevederea s-a 
axat pe ultimele evoluții ale situa
ției din Orientul Mijlociu. Totodată, 
a fost discutată concertarea efortu
rilor diplomatice ale celor două părți 
în legătură cu situația din zonă în 
etapele viitoare.

WASHINGTON. — în cadrul convor
birilor purtate de președintele Jimmy 
Carter cu prințul Saud Al-Faisal, 
ministrul de externe al Arabiei Sau- 
dite, au fost trecute in revistă efor
turile în vederea reluării negocieri
lor privind reglementarea conflictu
lui din Orientul Mijlociu — se a- 
rată intr-o declarație a Casei Albe, 
dată publicității la Washington.

în cadrul discuțiilor, părțile au re
levat evoluția favorabilă a relațiilor 
economice dintre S.U.A. si Arabia 
Saudită. Președintele Carter si-a ex
primat aprecierea fată de ipolitica 
dusă de Arabia Saudită în ce pri
vește producția și prețul petrolului, 
relevînd importanta pe care o are 
pentru comunitatea internațională 
menținerea stabilității prețului pe
trolului.

TEL AVIV — Dună convorbirile 
purtate cu oficialitățile israeliene la 
Tel Aviv. ministrul de finanțe al 
S.U.A.. Michael Blumenthal, a de
clarat că Statele Unite continuă să 
fie „angajate să colaboreze strins cu 
Israelul si să-l sprijine" prin aju
toare economice si financiare. El a 
spus că. în timpul vizitei la Tel 
Aviv. a fost luată în discuție cererea 
Israelului pentru un nou aiutor 
anual de 2.3 miliarde dolari penti-u 
exercițiul financiar 1978—1979.

Ismail Fahmi, vicepremier și minis
trul afacerilor externe, și Mohammed 
Al Gamassi, vicepremier și ministrul 
apărării, si-au păstrat posturile.

Ancheta în jurul atenta
tului din AbU Dhabî. Ministe
rul Informației si Culturii al Emira
telor Arabe Unite (E.A.U.) a confir
mat că atentatul de ne aeroportul din 
Abu Dhabi era îndreptat împotriva 
vicenremierului si ministrului de 
externe al Siriei, Abdel Halim Khad- 
dam. Consiliul de guvernămînt al 
E.A.U. a condamnat „crima odioasă" 
îndreptată împotriva ministrului si
rian. în urma atentatului si-a pier
dut viata Seif Ben, Ghobash. ministru 
de stat pentru afacerile externe al 
E.A.U.

Episod în diferendul pes
cuitului. I® pescadoare franceze 
au blocat portul Boulogne-sur-Mer, 
în semn de protest față de hotărirea 
„celor nouă", adoptată marți la Lu
xemburg, cu privire la prelungirea 
pină la 31 dețembrie a interdicției 
privind pescuitul heringilor.

Dar s-a reliefat că efectele nefaste 
ale înarmărilor incep să fie resimțite 
in mod tot mai acut și de țările 
avansate economic. Un aspect asu
pra căruia se stăruie in raport in 
mod deosebit și asupra căruia s-au 
oprit mulți vorbitori se referă la 
accentuarea fenomenelor de criză 
economică — ce afectează în prezent 
un mare număr de țări — ca rezul
tat al cursei armamentelor și în con
dițiile cind problemele conservării 
resurselor naturale și ale protecției 
mediului, nemijlocit legate de înar
mări, capătă o importanță sporită. In 
aceste împrejurări, arăta reprezen
tantul S.U.A., se poate spune că 
„nu există nici o societate atit de 
bogată incit să-și poată permite acu
mularea in continuare de arme fără 
ca aceasta să nu implice sacrificarea 
unor resurse ce ar putea fi mult mai 
bine folosite pentru dezvoltarea eco
nomică și socială".

Inițierea fără întîrziere de nego
cieri care să ducă la măsuri concre
te și eficace de dezarmare — idee 
subliniată cu putere in raportul a- 
mintit. si reluată pe larg in dez
bateri. în special de tari cu arsena
lele și bugetele militare cele mai 
mari — se impune cu necesitate, in 
interesul tuturor statelor și popoare
lor, indiferent de gradul de dezvol
tare, de orinduire sau potențial. 
„Lumea are nevoie în prezent, re
leva în mod plastic unul din vorbi
tori, nu de o nouă proliferare de re
zoluții" — întrucit rezoluții s-au a- 
dODtat pină acum destule — ci de un 
început real pe calea mult dorită a 
dezarmării, popoarele punîndu-și in 
această privință multe speranțe in 
sesiunea specială de anul viitor a 
Adunării Generale.

Oferind pentru toate aceste aspec
te o bază concretă de discuții, întoc
mind intr-un spirit riguros științific 
un tablou larg cuprinzător asupra 
efectelor profund nocive ale cursei 
înarmărilor, raportul se înscrie, fără 
îndoială, ca un document deopotrivă 
util și valoros pe linia asigurării 
unei largi informări a opiniei publice 
din statele membre ale O.N.U., a 
popoarelor din toate țările asupra si
tuației actuale in domeniul înarmă
rilor. Desfășurarea dezbaterilor vine 
să se adauge ca o nouă dovadă a 
justeței poziției țării noastre in pro
blema vitală a dezarmării, a realis
mului programului atotcuprinzător de 
acțiune elaborat de Congresul al 
XI-lea al partidului nostru.

Romulus CAPLESCU
New York

Sesiunea Comitetului Permanent 
al Adunării Naționale a Reprezentanților 

Populari a R. P. Chineze
PEKIN 26 (Agerpres). — In co

municatul cu privire la sesiunea Co
mitetului Permanent al Adunării Na
ționale a Reprezentanților Populari 
a R.P. Chineze, ale cărei lucrări 
s-au desfășurat în zilele de 23 și 
24 octombrie, transmis de agenția 
China Nouă, se arată că sesiunea a 
adoptat in unanimitate hotărirea de 
a convoca prima sesiune a celei de-a 
V-a Adunări Naționale a Reprezen
tanților Populari a R.P. Chineze în 
primăvara anului 1978. în hotărire 
se menționează că pe ordinea de zi 
vor figura : prezentarea raportului în 
legătură cu activitatea guvernului, 
revizuirea Constituției R.P. Chineze, 
alegerea si numirea cadrelor de con
ducere ne linie de stat.

Asa cum s-a anuntat, la ședința 
din 23 octombrie. Hua Kuo-fen. pre
ședintele Comitetului Central al P.C. 
Chinez, premierul Consiliului de Stat 
al R.P. Chineze, a rostit o amplă cu- 
vîntare. Totodată. în cadrul lucrărilor 
sesiunii. Iu Ciu-li. membru al Bi
roului Politic al C.C. al P-C. Chinez, 
vicepremier al Consiliului de Stat, 
a rostit o cu vin,tare referitoare la 
dezvoltarea economiei naționale. El 
a relevat că in cursul ultimului an 
au fost înregistrate noi victorii pe 
toate fronturile. Deși producția a- 
gricolă a fost afectată de serioase 
calamități naturale începînd din iar
na trecută, pierderile s-au redus in 
mare măsură datorită eforturilor ță
ranilor. în multe regiuni au fost ob
ținute recolte destul de bune, iar 
producția de bumbac si oleaginoase 
este mai mare decit anul trecut Pro
ducția industrială a crescut continuu, 
valoarea sa în primele nouă luni ale

Evoluții semnificative pe continentul latino-american

Mișcarea populară asaltează 
redutele dictaturii în Nicaragua
După numai o lună de la suspen

darea legii marțiale, in vigoare de 
mai mulți ani, Nicaragua a reintrat 
sub rigorile stării de asediu, odată 
cu acțiunea armată declanșată de 
Frontul Sandinist de Eliberare Na
țională (F.S.E.N.) — replică popu
lară la singeroasa dictatură a regi
mului Somoza. Despre proporțiile 
acestei acțiuni, fără precedent în ul
timul deceniu, vorbesc cu prisosință 
încleștările armate din capitala țării, 
Managua, soldate cu morți și răniți 
de ambele părți, ca și exercitarea 
temporară a controlului de către de
tașamentele de patrioți asupra car
tierului general al armatei, la Ma- 
saya, si a garnizoanei San Carlos, 
unde au fost împărțite arme popu
lației, Atacuri asemănătoare s-au în
registrat și impotriva garnizoanelor 
„14 septembrie" și „Granada", ca și 
asupra altor obiective din nordul 
țării.

în fața acestei răbufniri de propor
ții a nemulțumirilor populare, auto
ritățile, derutate la început, au mo
bilizat întregul arsenal represiv. O 
serie de ahibasade străine din Ma
nagua sint pline de refugiați in cău
tare de azil, iar trupele regimului nu 
au ezitat să recurgă la încălcarea 
suveranității statelor Costa Rica și 
Honduras, sub pretextul urmăririi 
patriotilor. Cu toată această desfă
șurare a aparatului militar si po
lițienesc, flăcările revoltei nu s-au 
stins, semnaiîndu-se încă ciocniri în 
zone de interes strategic. „Actuala 
situație de tulburări este rezultatul 
violenței instituționalizate în țară 
ani de-a rindul de un guvern dicta
torial, care a închis orice cale civică 
și efectiv democratică pentru o solu
ționare a problemelor economice șl 
sociale acute" — se spune într-un 
document al Uniunii Democratice da 
Eliberare, care grupează partide po
litice si organizații sindicale ale opo
ziției democratice si progresiste din 
Nicaragua. In aceste condiții, adaugă 
documentul, forțele animate de idea
luri patriotice s-au văzut obligate să 
treacă la acțiuni cu caracter insurec
țional. U.D.E. cheamă forțele demo
cratice si progresiste din tară la un 
dialog in vederea adoptării unui pro
gram comun de acțiune, care să pre
vadă. între altele, abolirea legilor cu 
caracter represiv, amnistia generală 
pentru deținuții si exilatii politici, 
respectarea libertății de organizare 
politică si sindicală a oamenilor 
muncii. Comunicatele oficiale dez
văluie într-un fel si ele îngrijo
rarea regimului, admițind, pentru 
prima oară, că este vorba de o „miș
care de stingă avind drept scop răs
turnarea guvernului".

Frontul Sandinist de Eliberare 
Națională, alcătuit din citeva grupări 
ale opoziției și avindu-1 ca simbol 
pe Cesar Sandino — erou național, 
care incă din 1929 a condus lupta 
patrioților nicaraguaieni, fiind apoi 
ucis de agenții dictaturii —- se bu
cură de o aderență populară crescîn- 
dă ; alături de muncitori, țărani și 
studenți. in rîndurile sale au intrat 
de curînd și soldați din garda civilă. 
„Nu vom înceta lupta decit odată cu 

în Italia au loc mari demonstrații de masă în favoarea adoptării unor 
măsuri eficace împotriva recrudescenței activității grupărilor neofasciste, 
în fotografie : un miting la Marzabotto cu participarea a peste 20 000 de 

persoane

anului curent fiind cu 12 la sută 
mai mare decit cea din perioada co
respunzătoare a anului 1976. Veni
turile statului, din ianuarie oină In 
septembrie, au fost cu 7,8 la sută 
mai mari decit în aceeași perioadă 
a anului trecut.

Pe baza îmbunătățirii treptate a 
situației economiei naționale si a ve
niturilor statului — a arătat vorbi
torul — incepind de la 1 octombrie 
vor beneficia de maiorarea salariilor 
46 la sută din numărul total al mun
citorilor si personalului. în afara a- 
cestora. 10 la sută, si chiar mal mult, 
vor Primi mici majorări de retribu
ții. El a arătat că toate acestea re
levă faptul că „orientarea in pre
zent este spre frontul economic, care 
este de o importantă vitală si că un 
nou salt înainte se conturează In eco
nomia națională".

în continuare, vicepremierul Iu 
Ciu-li a subliniat necesitatea dezvol
tării mai ranide a economiei națio
nale. prin consolidarea întreprinderi
lor. comunelor si brigăzilor de pro
ducție. îmbunătățirea conducerii si 
Planificării activității economice. În
tărirea verigilor slabe din economia 
națională, consolidarea. în primul 
rind, a agriculturii, dezvoltarea cu 
prioritate in industrie a sectoarelor 
energetic, combustibilului si materii
lor prime, comunicațiilor si transpor
turilor. studierea si rezolvarea unor 
probleme legate de politica economi
că si tehnică — incluzînd preturile, 
forța de muncă, salariile, energia si 
crearea de tehnici noi. depunerea c a 
eforturi pentru rezolvarea unor ui/ o. 
bleme legate de viata poporului.

înlăturarea dictaturii generalului So
moza și cu instituirea unui guvern 
democratic în țară", a declarat zilele 
trecute un reprezentant al F.S.E.N.

Acțiunea armată populară repre
zintă un răspuns la măsurile de 
înăsprire a dictaturii. Circa 150 de 
persoane bănuite de apartenență la 
mișcarea sandipistă fuseseră condam
nate nu de mult la Managua în două 
înscenări judiciare care au stirnit 
vilvă : judecătorii militari anunța
seră la prima ședință că, din ordinul 
generalului Somoza. acuzații „tre
buie condamnați cu orice preț" — și, 
evident, au pronunțat sentințe de în
chisoare pe termene lungi. Procesele 
în cauză au constituit primele „ini
țiative" ale Consiliului Militar Ex
traordinar, organism însărcinat cu 
conducerea directă a prigoanei an
tidemocratice. La activul său se în
scrie și „Operația Varrillal", prin 
care o întreagă regiune a fost tre
cuta prin foc și sabie, sub pretextul 
urmăririi unor militanți ostili regi
mului. Asemenea acte de cruzime 
reprezintă doar „forme extreme" în 
ansamblul realităților dramatice din 
această tară a Americii Centrale — 
completate cu faptul că trei sferturi 
din populație suferă de subnutriție, 
procentul de analfabeți se numără 
printre cele mai mari din America 
Latină, șomajul este un fenomen 
cronic, iar costul vieții a sporit în 
ultimul an cu 150 la sută.

Actualul președinte este un adept 
fidel al filozofiei politice inițiate de 
tatăl său, Anastasio Somoza, și măr
turisită cîndva unui ziarist ameri
can : „Ciomege — indiferenților, 
plumb — dușmanilor și bani — prie
tenilor". Cu această cinică deviză, 
de partru decenii clanul Somoza exer
cită o putere nelimitată. Exceptînd 
partea apreciabilă ce revine firmelor 
străine, clanul Somoza poate fi con
siderat un virtual proprietar al sta
tului Nicaragua. Lui îi aparțin trei 
din cele patru posturi de televiziune, 
majoritatea băncilor (este chiar... 
asociat paritar al Băncii Naționale), 
transportul aerian și maritim (deți
ne singura firmă de transporturi ae
riene, „Larica", si cele 28 de vase co
merciale), un port exclusiv (portul.. 
Somoza, la Pacific) ; controleaz’ 
aproape în întregime acțiunile din 
industriile textilă, alimentară și pe- 1 
trochimică, alături de o treime din 
pămîntul cultivabil al tării. Si inven
tarul nu se oprește aici. In total, 
pare a fi vorba de o avere de mi
liarde de dolari, care întrece valoa
rea bugetului țării pe șase ani. Dar 
impozitul plătit de această familie 
oscilează în jurul a 100 de dolari 
pe an...

înăsprirea prigoanei de către re
gim nu a făcut deeît să reverse pa
harul nemulțumirilor în confruntări 
violente, periclitind domnia clanului 
Somoza. Indiferent de evoluția ac
tualelor evenimente, ele atestă de 
pe acum o serioasă șubrezire a regi
mului dictatorial din Nicaragua, o 
intensificare a luptei forțelor demo
cratice pentru înlăturarea lui defini
tivă.

Vasile OROS
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